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Połączenie historii z najnowszymi osiągnięciami techniki.
XXIV Międzynarodowe
Targi Techniki Rolniczej
AGROTECH w Kielcach to
największe w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej
targi maszyn rolniczych pod
dachem.
- Targi AGROTECH stały się
najważniejszym miejscem na
mapie ponad 150 krajowych
wystaw rolniczych, odbywających się w Polsce – mówi Andrzej Mochoń, prezes Targów
Kielce. - To także największe
targi organizowane w halach,
spośród wszystkich branż gospodarki. Wystawa jest ulubionym miejscem polskich
rolników, cieszy się akceptacją
branży, jest wyznacznikiem
trendów na polskim rynku.
71250 zwiedzających podczas
tegorocznej edycji to kolejny
rekord wystawy i sukces kieleckiego ośrodka. 24-ta edycja targów AGROTECH zajęła
także rekordową powierzchnię ponad 63 000 metrów
kwadratowych w 11 halach.
Najnowsze osiągnięcia branży rolniczej prezentowało
750 wystawców z 20 krajów
świata. Kilka intratnych umów
podpisanych w czasie targów
sprawiło, że AGROTECH zapisał się w historii jako wystawa
z sukcesami.
W halach wystawienniczych
można było zobaczyć światowe nowości i premiery maszyn oraz sprzętu rolniczego.
Impreza ta, to trzy dni pełne
innowacji, wiedzy i atrakcji.
Wystawie AGROTECH towarzyszyła 17-sta wystawa
LAS-EXPO, gdzie prezentowano maszyny i urządzenia
dla leśnictwa i przemysłu
drzewnego.
Podczas uroczystej gali
przyznany został, m.in. Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela
i nagrody posła do Parlamentu
Europejskiego Czesława Siekierskiego. Wręczono także
wyróżnienia za atrakcyjny i interesujący sposób prezentacji
stoiska targowego. Nagrody
ministra rolnictwa otrzymali
m.in. firmy: Swimer i SaMASZ
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oraz prof. Krzysztof Niemczuk z Państwowego Instytu
Weterynaryjnego.
Europoseł Czesław Siekierski nagrodził m.in. firmy: BIN,
Inter-Tech i Makita.
Znaki Bezpieczeństwa KRUS
oraz statuetka Dobrosław
trafiły do: Ursusa (za prasę
zwijającą z docinaczem), AgroPlastu (za rozpylacz eżektorowy), ORSI Group Polska (za
kosiarkę rotacyjną VM Telescopic) oraz do firmy Swimer
(za dwupłaszczowy zbiornik na
paliwo). Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych został
przez prezesa KRUS wyróżniony za swój wkład w bezpieczeństwo maszyn rolniczych.
Tradycyjnie już, jak co roku
od 10-ciu lat, podczas Targów
AGROTECH w Kielcach wręczane były medale Firmowy
Hit Roku, przyznawane przez
Raport Rolny. Miano Firmowego Hitu Roku 2018 otrzymało

18 produktów z 16-tu firm.
Marka John Deere, podczas
wystawy, świętowała stulecie
swoich ciągników. To, co dziś
wydaje się zabytkiem, w przeszłości stanowiło dużą innowację, która wytyczała nowe
kierunki w rolnictwie. Każdy
ze zwiedzających mógł porównać najnowsze i największe
modele ciągników John Deere z najstarszymi maszynami z pierwszych lat produkcji.
Z nowości pokazywano m.in.
potężny 6250R, który brał
udział w Mistrzostwach Europy Operatorów 2017. Maksymalna moc prezentowanych
maszyn to 300 KM.
Case IH pokazał nowe modele: Puma 140X, 150X i 165X,
które łączą wysoką jakość
i prostotę przy mocach od
140 do 165KM. Wystawiono też nowe, wszechstronne ciągniki serii Farmall, tj.
55A, 65A i 75A oraz modele

Maxxum Multicontroller wyposażone w nową przekładnię semi-powershift, oferujące
osiem stopni powershift w każdym z trzech zakresów. Przekładnia o nazwie ActiveDrive
8 obsługuje łącznie 24 biegi
jazdy do przodu i wstecz.
Na stoisku Husqvarny,
wśród prezentowanych na
targach nowości, dominowała pilarka 572 XP®, automatyczna kosiarka Automower®
X-Line oraz wielofunkcyjna
kosiarka – Rider RC 318T, która otrzymała medal Firmowy
Hit Roku 2018.
Największą atrakcją na stoisku Zetora były dwie nowości produktowe – Utilix oraz
Major w nowej odsłonie wizualnej. Zwiedzający mieli
również okazję zapoznać się
z nowymi maszynami, które
poszerzają ofertę modeli z serii
Proxima oraz z ulepszoną Forterrą. Forterra HSX to model

z resorowaną przednią osią,
skrzynią biegów ECO40 oraz
nowymi rozwiązaniami bezpieczeństwa obsługi. Nowo
wyprodukowane Proximy
będą spełniać normę emisji
spalin Stage IIIB i będą dostępne w zakresie mocy od
80 do 120 KM.
- […] Wiele faktów świadczy o randze AGROTECHU,
wybieranego na prestiżowe
miejsce zawierania kontraktów
i biznesowych spotkań. Międzynarodowe Targi Techniki
Rolniczej w Targach Kielce to
dziś jakość i uznana marka. To
także wielkie święto polskich
rolników. Cieszymy się, że są
z nami od 24 lat – mówi Andrzej Mochoń.
W tekście wykorzystano
materiały ze strony
internetowej Targów Kielce
Alicja Szczypta
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Medale FIRMOWY HIT ROKU 2018, w kategorii – Najlepsze
Produkty Rolnicze – otrzymało 18 produktów z 16-tu firm.

Wacław Erdmann
OSEVA Polska

Antoine Monier i Kamil Gawelski
Soufflet Agro Polska

Zygmunt Król - SAATBAU POLSKA

Czesław Ostaszewski - POM Augustów

Jeremi Wałek - LIMAGRAIN

Marta Markowska i Adam Skowroński - HR Smolice Radosław Przybylski i Jan Rećko - PMHZ

Łukasz Kardasz - SaMASZ

Mateusz Stachowicz
KARCHER

Marek Luty - HR Strzelce

Tomasz Wyszkowski
TEAM-ROL

Łukasz Błoniarz - HUSQVARNA

Wacław Górny - P.W.
INTER-VAX

Jarosław Klimaszewski
BEZALIN

Paweł Cholewik - BEZALIN

Tomasz Betka i Bartosz Leszczyński - SKAVSKA HALE
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Postawić na skrobię

Obora w hali namiotowej

3

Ziemniak skrobiowy jest atrakcyjny, a do opłacalności Hale o konstrukcji stalowej i poszyciu z plandeki są
uprawy przykłada się dodatkowa dopłata.
tanie i wszechstronne.

Wielu rolników decyduje się
na uprawę odmian skrobiowych, łatwo więc się domyśleć, że już od kilku tygodni
nie sposób kupić sadzeniaki
tych odmian. O tym rozmawiamy z Radosławem Przybylskim z Pomorsko Mazurskiej
Hodowli Ziemniaka.
Ten rok już się zrobił specyficzny, przede wszystkim
ze względu na zeszłoroczne
warunki zbioru. Uniemożliwiły one zbiór znacznej części
ziemniaków skrobiowych – zarówno tych przeznaczonych na
przetwórstwo, jak i sadzeniaka.
Produkcja była mniejsza, więc
na rynku zwiększył się popyt,
a rolnicy zdecydowali się szybko zamawiać sadzeniaki. Na

przestrzeni przynajmniej
5 ostatnich lat ziemniak skrobiowy jest opłacalną uprawą,
a do tego dochodzą jeszcze
atrakcyjne dopłaty.
W skrobiówce nie ma też takich wahań cenowych, jak w odmianach jadalnych. Trudno więc
się dziwić, że rolnicy ustawiają się
po odmiany skrobiowe w kolejce,
a sadzeniaka brakuje.
Na co należy zwrócić
szczególną uwagę w technologii uprawy ziemniaka
skrobiowego?
Pierwszą, najważniejszą rzeczą jest odmiana. Bez typowo
skrobiowej odmiany, trudno
oczekiwać wysokiego plonu
skrobi. Drugą sprawą jest nawożenie. Nie można przenawozić azotem, a za to trzeba
pamiętać o potasie i fosforze.
Trzeci czynnik to pogoda. Przy
produkcji ziemniaka skrobiowego wskazane jest, żeby ostatnia, jesienna faza wegetacji,
była w słonecznej i suchej pogodzie. Na aurę wpływu nie
mamy, ale jeśli zdobędziemy
dobrą odmianę i pamiętamy
o stosunku N:P:K 1:1:1,5, to

możemy oczekiwać, że będziemy mieli skrobię na dobrym
poziomie.
Sekret uprawy ziemniaka skrobiowego tkwi chyba
w dobrych genach, czyli dobrej odmianie. Jakie dobre
odmiany wyhodowała Pomorsko Mazurska Hodowla
Ziemniaka?
PMHZ jest od lat wiodącym
graczem na rynku ziemniaka
skrobiowego. Mamy w swoim
asortymencie szeroki wachlarz
odmian, zarówno wczesnych,
średnio-wczesnych jak i późniejszych, a prócz tego cały
czas pracujemy nad nowymi. Wyhodowaliśmy szereg
odmian uznanych na rynku:
Harpun, Glada, Hinga, Pokusa
i Ikar. Wprowadzamy obecnie na rynek odmiany: Jubilat, Kaszub, Boryna, Mieszko
i Szyper,które bardzo dobrze
się przyjmują, a absolutną nowością jest Amarant. Cały czas
pracujemy nad kolejnymi, więc
sądzę, że w niedalekiej przyszłości zarejestrujemy kolejne
odmiany skrobiowe.
Rozmawiała Alicja Szczypta.
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Mogą służyć jako magazyn lub garaż, ale również
jako obora. O szczegóły pytamy Tomasza Betkę z firmy
Skavska Hale.
Tradycyjnie trzymamy bydło w oborach murowanych.
Dlaczego coraz częściej rolnicy decydują się na hale typu
namiotowego?
Na zachodzie Europy jest to
rozwiązanie znane i popularne
od 30 lat. U nas boom na takie
konstrukcje jest od 3-4 lat, bo
okazują się one tak samo dobre, ale znacznie tańsze od murowanych i szybkie w montażu.
Można przyjąć orientacyjnie,
że postawienie 10m długości
hali zajmuje 1 dzień roboczy.
Dlatego rolnicy coraz chętniej
REKLAMA
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WYKASZARKA 115iL
I AKUMULATOR

decydują się na to rozwiązanie.
Problemem może być zbytnie nagrzewanie się takiej
hali latem, a zimą – nadmierne jej wychładzanie. Jak
utrzymać dobrostan bydła
odnośnie temperatur?
Jeśli chodzi o lato, to problem jest rozwiązany: stosujemy plandekę dwukolorową.
Wierzch hali pokryty jest białą plandeką, która ogranicza
pochłanianie ciepła, ale przepuszcza światło. Jeśli chodzi
o zimę, to bydło jest odporne
na chłód, a nawet mróz.
Rzeczywiście bydło mięsne poradzi sobie zawsze, ale
mleczne? Jest możliwość podłączenia ogrzewania w bardzo ciężkie mrozy?
Oczywiście. Halę można
zamknąć i uszczelnić, a następnie dogrzać. Producenci
mleka interesują się naszym
rozwiązaniem, a kilka takich
realizacji w ubiegłym roku zrobiliśmy. Obecnie czekamy na
informację zwrotną od rolników, którzy się na to zdecydowali, bo rzeczywiście mrozy

w lutym i marcu były spore.
Jeśli chodzi o bramy, to opcje
są dwie. Bramę możemy zrobić
z plandeki na stalowym stelażu
albo z blachy. Mamy w ofercie
tylko bramy rozsuwane, bo to
rozwiązanie najmniej problematyczne zwłaszcza na mrozie.
Jakie powinno być przygotowanie terenu do postawienia takiej hali? Wylewka
betonowa? Jakieś specjalne
podłoże?
Te hale zostały stworzone
z myślą o stawianiu ich na
gruncie, bez wylewki. Specjalne kotwy gruntowe, mające 1,5 m długości, będą ją
bardzo stabilnie trzymały.
To jest najprostsze rozwiązanie. Inną możliwością jest
zrobienie wylewki, ułożenie
kostki, płyt betonowych lub
zagęszczenie gruntu tłuczniem
– w zależności od tego, jakie
rozwiązanie jest w konkretnej
sytuacji potrzebne. W przypadku obory byłaby to więc
wylewka betonowa z systemem
odprowadzania obornika.

SOLIDNE
ZABEZPIECZENIE
PRZED
Twoje gospodarstwo
ZIMOWĄ
POGODĄ

Rozmawiała Alicja Szczypta

to Twoja przyszłość,
nasz cel to jego ochrona

Do każdego traktora, ridera
i kosiarki automatycznej
Husqvarna Automower ®*
TRAKTORY OGRODOWE

PROMOCJA

RIDERY OGRODOWE

KOSIARKI AUTOMATYCZNE

Promocja trwa od 01.04.2018 r.
do wyczerpania zapasów lub do odwołania.

* Nie dotyczy kosiarki
Husqvarna Automower® 105

STWÓRZ CICHE SĄSIEDZTWO
UŻYWAJ MASZYN AKUMULATOROWYCH HUSQVARNA

MNIEJSZY HAŁAS
#CicheSasiedztwo

BEZ SPALIN

ŁATWOSĆ UŻYCIA

JEDEN AKUMULATOR

Więcej informacji na WWW.HUSQVARNA.PL

tel. +48 730 731 780/ 730 208 280
www.skavska.pl
PRODUKT POLSKI !
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Zmiana nazwy

Wielka loteria CHWASTOX COMPLEX

Koalicja Na Rzecz Biopaliw przekształciła się w Polską Ponad tysiąc nagród czeka na Klientów CIECH Sarzyna.
Koalicję Biopaliw i Pasz Białkowych!
1 marca ruszyła wielka loteria aktywnych - MCPA, chlopyralidu
CHWASTOX to najpopularniej-

Funkcjonujące dotychczas
pod szyldem Koalicji Na Rzecz
Biopaliw porozumienie organizacji branżowych, w skład
którego wchodzi Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku
i Roślin Białkowych, Polskie
Stowarzyszenie Producentów
Oleju, Związek Gorzelni Polskich, Krajowa Rada Gorzelnictwa i Produkcji Biopaliw
oraz Krajowa Izba Biopaliw
będzie od teraz kontynuować
swoją działalność jako Polska Koalicja Biopaliw i Pasz
Białkowych.
„Zmiana nazwy naszej
platformy na Polską Koalicję
Biopaliw i Pasz Białkowych
ma podkreślać nierozerwalny z lokalną produkcją biopaliw wątek jednoczesnego
dostarczania na rynek przez
te same fabryki i z tych samych surowców rolnych wysokobiałkowych komponentów
paszowych takich jak śruta
rzepakowa czy podestylacyjny susz zbożowy (DDGS). To
dlatego od wielu już lat nasze
działania są skoncentrowane

faktycznie zarówno na promocji biopaliw, ale i krajowych
pasz białkowych i takie systemowe podejście do rolnictwa
i naszego przemysłu powinno
towarzyszyć przy choćby konstruowaniu przepisów dotyczących przyszłości sektora
biopaliw w Unii Europejskiej
po 2020 roku” – powiedział
Zygmunt Gzyra, Prezes Zarządu Krajowej Izby Biopaliw
i Przewodniczący Koalicji.
„Jednym z kluczowym priorytetów dla Polskiego Stowarzyszania Producentów Oleju
jest promowanie śruty rzepakowej jako krajowej alternatywy dla importowanych źródeł
białka paszowego. Z drugiej
strony musimy pamiętać, że
nie byłoby tej skali jej podaży,
a produkujemy ponad 1,5 mln
ton śruty rocznie, gdyby nie
potrzeby olejowe ze strony
sektora biopaliw. Przerabiając nasiona rzepaku nasze
tłocznie są więc producentem żywności, ale również
surowców paliwowych oraz
paszowych. Nowa nazwa „Polska Koalicja Biopaliw
i Pasz Białkowych” jeszcze
lepiej więc oddaje charakter
i rangę tej części przemysłu

rolno-spożywczego” – powiedział Mariusz Szeliga, Prezes
Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju.
Nasza organizacja już kilka lat temu rozszerzyła swój
zakres działalności, a wraz
z nim nazwę o rośliny białkowe wskazując nie tylko na
większe zainteresowanie naszych członków - rolników
rozwojem uprawy w Polsce
roślin strączkowych, ale także z uwagi na fakt, że rzepak
powinien być traktowany jako
roślina oleisto-białkowa. Przy
zawartości białka w śrucie 3436% i jej 60% uzysku z masy
przerabianych nasion, rzepak
jest najważniejszym źródłem
krajowego białka paszowego,
dlatego chętnie angażujemy
się w jego popularyzację nie
zapominając oczywiście, że to
biodiesel wykreował obecną
skalę jego uprawy. To ważny - i co równie istotne dla
producenta rolnego - bardzo
stabilny w chwili obecnej kierunek zagospodarowania rzepaku w Polsce” – podsumował
Juliusz Młodecki, Prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów
Rzepaku i Roślin Białkowych.
Źródło: Krajowa Izba Biopaliw

Kup nawozy i wygraj ciągnik
Wielka loteria promocyjna Grupy Azoty
Ruszyła pierwsza edycja
loterii promocyjnej Grupy
Azoty. Każdy, kto w okresie
największego zainteresowania zakupami nawozów, czyli
od 12 marca do 6 maja, kupi
nawozy Grupy Azoty za co
najmniej 1 tys. zł. ma szansę
na wygranie ciągnika URSUS
C-380 jako nagrody głównej
oraz kilkudziesięciu cotygodniowych, atrakcyjnych nagród pieniężnych.
- Sukces Grupy Azoty to
znakomita i niezmiennie
najwyższa jakość nawozów
rolniczych i produktów chemicznych, to siła polskiej
marki i lokalny patriotyzm.
Dlatego tworzymy przekaz
oparty w sferze wizualnej na
naszych polskich krajobrazach
i wykorzystaniu jako nagrody
głównej - ciągnika marki Ursus. Natomiast łącząc patriotyzm z jakością, posługujemy
się ideą DBAMY O POLSKĄ
ZIEMIĘ. Taki tytuł nosi cały

projekt marketingowy, obejmujący loterię konsumencką
Grupy Azoty. Ta loteria jest
jednym z efektów porozumienia o współpracy, jakie Grupa
Azoty zawarła ze spółką Ursus
w listopadzie ubiegłego roku.
Jest to również efekt zacieśnienia współpracy czterech strategicznych spółek Grupy Azoty
w obszarze handlu nawozami
– podkreśla Piotr Zarosiński,
dyrektor Departamentu Korporacyjnego Handlu Nawozami Grupy Azoty S.A.
Zasady loterii są proste:
w okresie pomiędzy 12 marca a 6 maja 2018 roku należy
dokonać zakupu nawozów za
minimum 1000 złotych i zarejestrować zakup. Można tego
dokonać wypełniając formularz na stronie internetowej
dbamyopolskaziemie.pl lub
poprzez wysłanie SMS o treści
„GRUPAAZOTY.” na numer
71955 – z wpisaniem bezpośrednio po kropce numeru

dowodu zakupu. Dowód zakupu – paragon lub fakturę
– należy zachować. Każdy
dowód zakupu można zarejestrować tylko raz, przy czym
każdy uczestnik może zgłosić
się do loterii dowolną liczbę
razy – pod warunkiem posiadania do każdego zgłoszenia
osobnej faktury lub paragonu.
Każdy zarejestrowany kupon
uprawnia do odbioru nagrody
gwarantowanej – Leksykonu
Nawożenia, dostępnego do pobrania w formie elektronicznej.
Co tydzień jest do wygrania
20 nagród po 1000 złotych,
a wielkim finale - nagroda
główna - CIĄGNIK URSUS
C-380, ufundowany przez firmę URSUS S.A.
Szczegółowe informacje
na temat loterii, w tym lista
produktów biorących w niej
udział, dostępne są na stronie
dbamyopolskaziemie.pl
Źródło: Grupa Azoty S.A.

dla rolników, organizowana przez
największego polskiego producenta
środków ochrony roślin – CIECH Sarzyna. Aby wziąć udział w promocji
wystarczy kupić opakowanie produktu CHWASTOX COMPLEX 260 EW
o dowolnej pojemności i zarejestrować kod na stronie www.ciechagro.
pl/loteria lub zgłosić SMS-em. Do
wygrania jest ponad 1000 atrakcyjnych nagród, w tym nagroda główna
- voucher na opryskiwacz polowy.
Loteria trwa do 31 maja br.
CHWASTOX COMPLEX
260 EW, nowość w ofercie CIECH
Sarzyna, to unikatowy herbicyd
do zwalczania najważniejszych
chwastów w uprawie pszenicy
ozimej oraz na trawnikach, boiskach sportowych i polach golfowych. Połączenie trzech substancji

i fluroksypyru - gwarantuje szybką
i skuteczną eliminację szerokiego
spektrum chwastów dwuliściennych, takich jak przytulia czepna,
chabra bławatka czy mak polny.
Produkt działa systemicznie niszcząc zarówno cześć nadziemną, jak
i strukturę korzeniową chwastów.
CHWASTOX COMPLEX
260 EW jest środkiem selektywnym o działaniu układowym.
Pobierany jest przez liście i przemieszczany do korzeni chwastów,
powodując ich deformację, a następnie zahamowanie wzrostu
i zamieranie. Pierwsze objawy
na chwastach wrażliwych pojawiają się po upływie 1-2 dni po
oprysku. Wzrost chwastów zostaje
zahamowany i chwasty zamierają
po upływie ok. 3-4 tygodni.

szy herbicyd zbożowy w Polsce,
cieszący się zaufaniem już trzech
pokoleń rolników. Rodzinę produktów CHWASTOX wyróżnia
innowacyjna technologia wytwarzania substancji aktywnych
MCPA i MCPP-P, dzięki której
środki działają bardzo szybko,
a ich efekty są natychmiast widoczne. Szeroka gama produktów
CHWASTOX pozwala na właściwy
dobór odpowiedniego rozwiązania
w zależności od typu zachwaszczenia uprawy.
Więcej informacji na temat
ogólnopolskiej loterii CHWASTOX COMPLEX można znaleźć
na stronie www - www.ciechagro.
pl/loteria.

Ruszyła 3 edycja popularnego konkursu „Plony i bony” organizowanego przez ANWIL.
Producent nawozów azotowych do udziału w zabawie
zaprasza rolników, którzy
w czasie trwania promocji
zakupią co najmniej 3 tony
saletry amonowej lub saletrzaku produkowanych we
Włocławku. Na zwycięzców
czeka aż 1000 kart paliwowych
o wartości 200 zł każda do
realizacji na stacjach benzynowych PKN ORLEN.
Włocławska spółka z Grupy
ORLEN jest czołowym producentem nawozów w kraju.
W jej portfolio produktowym
znajdują się saletra amonowa

oraz saletrzak (CANWIL z magnezem oraz CANWIL S), od
lat cieszące się dużą popularnością wśród krajowych i zagranicznych rolników.
Co trzeba zrobić, by wygrać?
Zasady są proste – wystarczy
kupić co najmniej 3 tony nawozów CANWIL z magnezem
i/lub CANWIL S i/lub saletry,
a następnie – w terminie od
15 marca do 15 maja 2018 r. –
zarejestrować się w konkursie.
Rejestracji można dokonać w jeden z następujących
sposobów:
na stronie konkursu: www.
plonyibony.pl,
dzwoniąc na infolinię konkursu 22 899 88 99,

wysyłając SMS o treści
„TAK” pod nr 693 674 505
lub wypełniając ulotkę
w punkcie sprzedaży.
Zgłaszając się do konkursu należy dokończyć zdanie:
„Nawozy firmy ANWIL”.
Najciekawsze odpowiedzi
zostaną nagrodzone kartami
paliwowymi do wykorzystania na stacjach należących do
PKN ORLEN. Będzie je można
przeznaczyć na zakup paliwa
lub dowolnie wybranych produktów. Regulamin konkursu
dostępny jest na stronie www.
plonyibony.pl.

1000 bonów na paliwo

Źródło: Grupa CIECH
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Źródło: ANWWIL
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Otwarcie nowego oddziału PROCAM
W miejscowości Dobre, 15 marca otwarto nowy
oddział PROCAM Polska.
Oddział został przeniesiony
z Radziejowa do nowej lokalizacji, gdzie znajduje się większa
powierzchnia biurowa i magazynowa, które przygotowano
w celu zwiększenia wydajności obsługi Rolników z tego
regionu.
Gości przywitał Dyrektor
Regionu Wielkopolska, Bartosz Nowiński oraz Dyrektor
Działu Zakupów, Piotr Żmijewski. Po oficjalnym otwarciu nowego oddziału, wspólne
spotkanie uświetnili krótkim
wykładem, dotyczącym programu ochrony i nawożenia zbóż, rzepaku i buraka,

Wojciech Węglarz i Adam Rogalski z PROCAM. Gościnnie, z kilkoma praktycznymi
doświadczeniami, wystąpił
także Krzysztof Zdrojewski,
przedstawiciel firmy ADOB.

Wszystkich Państwa zapraszamy do odwiedzania oddziału Dobre, ul. Radziejowska 7,
Źródło: PROCAM
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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Negatywne skutki minionej zimy rolnicy mogą odczuwać w kolejnych miesiącach.
Aby poprawić stan plantacji,
a w krytycznych przypadkach
uratować je przed likwidacją,
warto przeprowadzić zabiegi
interwencyjno-regeneracyjne.
Chociaż w rolnictwie zwykło się mówić, że każdy rok
jest specyficzny, sezon zimowy 2017/18 na długo zostanie
w pamięci rolników. Wszystko
zaczęło się od bardzo mokrej
jesieni – w wielu regionach
Polski duża wilgotność utrzymywała się w zasadzie od września do listopada. W grudniu
i styczniu z kolei temperatury,
miejscami powyżej +10 stopni
Celsjusza, nie pozwoliły roślinomprzejść w stan spoczynku
zimowego. W połowie lutego

nastąpiło ochłodzenie, niestety bez okrywy śnieżnej efektem kilkudniowej fali mrozów
były bardzo duże uszkodzenia
upraw ozimych. Po okresowym
ociepleniu temperatury w połowie marca ponownie spadły.
Wszystko to spowodowało, że
kondycja roślin pogorszyła
się, a w regionach, gdzie mrozy były wyjątkowo silne, część
plantacji jest realnie zagrożona
likwidacją.
Ratunkiem dla osłabionych
upraw będą zabiegi interwencyjne i regenerujące plantacje.
Środkiem, który doskonale
sprawdzi się do tego celu, jest
biostymulator MEGAFOL firmy
Amagro. To unikalny produkt

na bazie wyselekcjonowanych
substancji roślinnych, który
ma działanie przeciwstresowe, regenerujące i aktywujące
wzrost, a także poprawiające
jakość plonu.
Biostymulator MEGAFOL redukuje skutki czynników stresowych, takich jak bardzo niskie
temperatury, dzięki czemu przyspiesza regenerację roślin narażonych na stres i poprawia ich
żywotność. Specjalnie dobrane aminokwasy pochodzenia
roślinnego zapewniają optymalną ochronę i odtworzenie
najważniejszych funkcji metabolicznych. Po zastosowaniu
tego biostymulatora zwiększa
się kilkadziesiąt razy zdolność

do regeneracji oraz aktywność
fotosyntetyczna roślin, dzięki
czemu zyskują one większą ilość
energii niezbędnej do rozwoju.
Naturalne hormony pochodzące z ekstraktów roślinnych są
dodatkowym bodźcem pobudzającym wzrost.
Wczesnowiosenny zabieg
z zastosowaniem preparatu
MEGAFOL należy wykonać
jak najszybciej, gdy tylko pozwolą na to warunki pogodowe.
Powinno się poprzedzić go tzw.
testem przezimowania roślin,
aby ocenić ich kondycję.
Zaleca się, aby pierwszy
zabieg interwencyjno-regenerujący z zastosowaniem biostymulatora przeprowadzić, kiedy

temperatura w ciągu dnia wyniesie minimum +8 stopni Celsjusza. Dawka preparatu zależy
od stanu plantacji i stosowanej
kombinacji z innymi środkami. Jeżeli uprawy rokują dobrze
i mają potencjał do regeneracji, zalecane jest użycie 2 l/ha.
W przypadku, gdy wystąpiły
bardzo silne uszkodzenia, dawka
wynosi 3 l/ha. Ewentualne powtórzenie zabiegu będzie zależało od indywidualnie ocenianego
stanu ozimin. Jeśli zajdzie taka
potrzeba, przeprowadza się go
po 2-3 tygodniach, np. łącznie
z dokarmianiem dolistnym.
Planując wiosenne zabiegi,
warto pamiętać o innych dobroczynnych właściwościach

preparatu – jedną z nich jest
aktywność transportowa. MEGAFOL poprawia i przyspiesza
pobieranie substancji odżywczych, również tych zawartych
w nawozach. Produkt może być
stosowany łącznie z fungicydami, herbicydami, insektycydami
i nawozami – wspomaga wówczas
ich skuteczność i szybkość działania. W przypadku aplikowania
razem z herbicydem MEGAFOL
ogranicza ryzyko wystąpienia
fitotoksyczności, która byłaby
dla roślin osłabionych przez niekorzystne warunki pogodowe
kolejnym silnym stresem.
Źródło: RedM
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Korzeń buduje plon

Każde agrotechniczne zaniedbanie w uprawie rzepaku prowadzi do straty w plonie.
Główną przyczyną niskiego wykorzystania potencjału
plonotwórczego tej rośliny jest
niedostateczny poziom nakładów i niepełna kompleksowość
stosowanych technologii
(uproszczenia i technologie
ekstensywne). Jedynie integrowane, rozwinięte technologie
uprawy zapewniają nadwyżki
bezpośrednie z hektara, a tym
samym są gwarancją rentowności produkcji.
Generalnie większość plantacji rzepaku ozimego była
dobrze przygotowana do tegorocznej zimy. Nawet te, których obsada okazała się niższa
od zakładanej. Późną jesienią
nie zaobserwowano na dużą

skalę problemów z elongacją
szyjki korzeniowej. Większość
roślin posiadała prawidłowo
wykształcone rozety. Wyjątek stanowiły plantacje, które
zostały z uwagi na obfite opady deszczu (północny-zachód
Polski), założone później, na
których nie udało się zasiać
rzepaku w odpowiednim terminie agrotechnicznym.
W przypadku uprawy tego
gatunku kluczowym etapem
jest przezimowanie. Przewidywania dotyczące kondycji
rzepaku po zimie są optymistyczne. Najbliższe tygodnie
zweryfikują te prognozy.
Należy jednak pamiętać, iż
w tej uprawie najsilniejszym

REGULLO 500 EC,to regulator wzrostu zawierający
znaną i sprawdzoną substancję czynną trineksapak etylu.
REGULLO 500 EC stosuje się
w celu zapobiegania wyleganiu większości gatunków zbóż
(pszenica ozima, pszenżyto
ozime, żyto ozime, jęczmień
ozimy i jęczmień jary) uprawianych w technologiach
intensywnych, z wysokim

poziomem nawożenia azotowego. Produkt wyróżnia
formulacja koncentratu do
sporządzania emulsji wodnej (EC).
Pełna etykieta REGULLO 500 EC znajduje się na
stronie: http://innvigo.com/
regullo-500-ec/

Kolejna nowość
z INNVIGO

Źródło: RedM
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

czynnikiem stresowym są
niekorzystne warunki panujące zimą i na przedwiośniu.
Uszkodzone rośliny są porażane
przez patogeny, osłabione, bez
wigoru, same nie zrekompensują poniesionego uszczerbku.
Niezbędnym warunkiem do
uzyskania satysfakcjonujących
plonów jest zagwarantowanie
plantacji skutecznej regeneracji
pozimowych uszkodzeń oraz
szybkiego startu. Należy pamiętać, iż samo zaspokojenie
potrzeb pokarmowych nie
jest działaniem wystarczającym. Należy zastosować taką
technologię, która nie tylko
zaspokoi wymagania względem składników odżywczych,
ale także wpłynie na uruchomienie i wzmożenie procesów
metabolicznych roślin oraz
zminimalizuje skutki stresu
(zastosowana interwencyjnie)
lub też wspomoże organizm roślinny w przezwyciężeniu stresu
abiotycznego (przymrozki), gdy
zastosowana jest prewencyjnie. Jednym ze sposobów jest
podawanie roślinom koktajlu z aminokwasów, gdyż ich
synteza to proces wymagający dużych nakładów energii.
Jako składniki enzymów biorą
one udział w przebiegu wielu
procesów. Główną rolę odgrywają w przebiegu fotosyntezy,
która prowadzi do powstania

węglowodanów niezbędnych
roślinie do wzrostu. Podanie
roślinom gotowych aminokwasów pozwala im na oszczędność energii i poprawia ich
rozwój, zwłaszcza w krytycznych stadiach rozwojowych,
szczególnie na starcie. W ten
sposób umożliwiamy szybsze
przezwyciężenie krytycznego
czynnika bez uszczerbku dla
procesu formowania plonu.
Należy pamiętać, iż w niekorzystnych warunkach organizmy roślinne koncentrują się na
obronie przed stresem, a nie na
budowie plonu. W celu złagodzenia skutków niekorzystnej
i nieprzewidywalnej w naszym
klimacie na początku okresu
wegetacji pogody, najkorzystniej jest aminokwasy aplikować dolistnie. Trzeba wesprzeć
rośliny, tak by do minimum
ograniczyć ewentualne negatywne skutki anomalii pogodowych, z którymi z pewnością
będziemy zmagali się także
i wiosną. Do tego celu warto
wybrać zarejestrowany preparat
o wysokiej koncentracji aminokwasów o gwarantowanym
składzie zapisanym w etykiecie
zatwierdzonej przez MRiRW.
Oprócz uderzeniowej dawki aminokwasów należałoby
wspomóc rozwój i wzrost systemu korzeniowego, co zapewni efektywniejsze odżywienie

mineralne roślin i zaopatrzenie
w wodę, a także lepsze wykorzystanie nawozów. Gruba
szyjka korzeniowa oraz dobrze
rozwinięta podziemna część
rośliny to gwarancja sukcesu
w uprawie rzepaku ozimego.
Zapewnia szybki start wiosną
oraz prawidłowe pobieranie
składników pokarmowych,
co bezpośrednio przekłada
się na szybki rozwój rośliny, która wyda wysoki plon.
Zdrowy i dobrze rozbudowany
system korzeniowy to również
zwiększenie tolerancji na suszę
oraz zmniejszenie podatności
na ataki patogenów.
Rozwój systemu korzeniowego roślin jest ściśle
uzależniony od warunków
środowiskowych, zarówno pogodowych, jak i uprawowych.
Niezmiernie istotny wpływ na
prawidłowe funkcjonowanie
i wzrost korzeni mają hormony, a dokładnie auksyny. Jedną
z ważniejszych ich funkcji jest
pobudzanie wzrostu i stymulacja podziałów komórek oraz
indukowanie tworzenia korzeni przybyszowych i bocznych,
a także podział kambium.
Zwiększają one plastyczność
ścian komórkowych przez ich
zakwaszanie, dzięki temu możliwe jest ich rozciąganie pod
wpływem ciśnienia turgorowego komórki. W procesie

formowania, rozwoju i wzrostu
korzeni niebagatelne znaczenie
mają aktywujące te hormony związki i substancje, czyli
kofaktory auksyn, takie jak
witaminy czy niektóre mikroelementy: żelazo, magnez czy
cynk. Aby wzmocnić rozwój
systemu korzeniowego należałoby go zregenerować przy
pomocy biostymulacji. To efektywna metoda gwarantująca
dynamiczny rozwój masy korzeniowej. Do tego celu należy
zastosować aktywatory ukorzeniania. Przykładem preparatu,
który pozytywnie wpływa na
intensyfikację rozwoju systemu korzeniowego oraz jego
regenerację po wystąpieniu
warunków stresowych jest
Rootstar. Przeznaczony jest
do regeneracji systemu korzeniowego po ruszeniu wegetacji
wiosennej rzepaku ozimego
(BBCH 20). Zwiększa on tolerancję roślin na stres związany z niską temperaturą gleby
i niedoborami wody.
Aby zagwarantować roślinom najkorzystniejsze warunki
należy skutecznie wzmocnić
i pobudzić ich system korzeniowy. Można to osiągnąć
poprzez biostymulację, regenerację i aktywację, dzięki
zastosowaniu odpowiednich
stymulatorów.
Anna Rogowska

Dolistne dokarmianie zbóż
kwiecień 2018r. | Raport Rolny
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Prawidłowe nawożenie zbóż to nawożenie doglebowe i dokarmianie dolistne roślin.
Bardzo często wiosną spotykamy się z dużymi uszkodzeniami roślin po zimie lub
też wypanięciem części roślin.
W takiej sytuacji należy w miarę możliwości zrobić wszystko,
aby łany rzadkie dokrzewić.
Natomiast, jeśli uszkodzenia są
na tyle duże, że to się nie uda,
to należy stworzyć optymalne
warunki dla wzrostu i rozwoju
roślin, aby mogły zawiązać
ziarna w kłosie, a tym samym
w jakimś stopniu zrekompensować niską obsadę kłosów na
jednostce powierzchni. Należy pamiętać, że samo zastosowanie azotu, który jest
głównym składnikiem plonotwórczym nie gwarantuje

sukcesu, ponieważ nie zawsze
składnik ten może być efektywnie pobierany przez rośliny. Często rośliny po okresie
zimowym mają uszkodzony
w jakimś stopniu system korzeniowy. W takiej sytuacji
składniki są słabo pobierane
z gleby i w celu przyspieszenia
regeneracji roślin wskazane
jest ich dokarmiane przez liście. Należy również pamiętać
aby nie przesadzić z aplikacją
dolistną nawozów, ponieważ
bardzo ważne jest stosowanie
roztworów o odpowiednim
stężeniu aby zapobiec uszkodzeniom roślin (obowiązuje
zasada, że im starsza roślina
tym niższe stężenie cieczy

roboczej). W praktyce stosując składniki pokarmowe
dolistnie można pokryć całość
zapotrzebowania roślin na mikroelementy, a tylko w części
na makroelementy. W przypadku makroelementów zboża najczęściej dokarmiane są
dolistnie azotem, magnezem
i siarką, natomiast rzadziej
fosforem i potasem.
Jak już wspomniano azot
jest głównym składnikiem odpowiedzialnym za tworzenie
elementów struktury plonu
i plon. Zatem wiosną w pierwszej kolejności należy dokarmić rośliny tym pierwiastkiem.
Spośród nawozów azotowych
do dolistnego dokarmiania

Tabela 1. Średnie pobranie makro i mikroelementów przez zboża.
Gatunek

N

P2O5

K2O

Miedź

kg/1 t ziarna

Mangan

Cynk

g/1 t ziarna

Pszenica

27

10

19

8,5

90

65

Jęczmień

24

13

20

9

70

60

Pszenżyto

25

10

21

8,5

100

70

Żyto

23

12

26

8,5

110

80

nadaje się przede wszystkim
wodny roztwór mocznika
(można również stosować
już gotowe płynne nawozy
dostępne na rynku). Wodny
roztwór mocznika musi mieć
odpowiednie stężenie, gdyż
zbyt duże stężenie może powodować poparzenie liści.
Przyjmuje się, że w optymalnych warunkach pogodowych
w fazie krzewienia można zastosować nawet 12-15% stężenie cieczy roboczej. Natomiast
w fazie pełni strzelania
w źdźbło stosuje się roztwór
mocznika o 8-10% stężeniu.
Wczesną wiosną bezpieczniej
jest jednak zastosować nawóz
o mniejszym stężeniu (8-10%),
gdyż rośliny są osłabione po
zimie. Oczywiście zalecane jest
stosowanie roztworu mocznika, jak i innych składników
pokarmowych, najlepiej w pochmurne dni o dużej wilgotności powietrza.
Spośród makroelementów
poza azotem zboża dokarmia
się dolistnie przede wszystkim
magnezem i siarką. Nawożenie

tymi pierwiastkami należy
przeprowadzić w podobnych
fazach rozwojowych, jak dokarmianie dolistne azotem (od
fazy krzewienia do kłoszenia).
Najczęściej w tym czasie wykonuje się dwa zabiegi. W ten
sposób możemy pokryć jedynie
część potrzeb pokarmowych
względem magnezu i siarki.
W przypadku mikroelementów, dokarmianie dolistne
należy traktować jako podstawowe, gdyż w ten sposób
można pokryć całość zapotrzebowania zbóż na te składniki. Należy przede wszystkim
nawozić zboża miedzią i manganem, a w dalszej kolejności
również cynkiem. Dokarmianie tymi składnikami powinno być przeprowadzone od
fazy krzewienia do początku
strzelania w źdźbło. Można
wykonać jeden lub dwa zabiegi, w zależności od tego jaka
będzie konieczność. Jednocześnie trzeba zauważyć, że
dokładne zdefiniowanie dawki
nawozów mikroelementowych
nie jest łatwe. Przyjmuje się,

Dr inż. Marta Wyzińska
Zakład Uprawy Roślin
Zbożowych
IUNG – PIB w Puławach
że w zależności od dostępności mikroskładników z gleby
i zastosowanej formy chemicznej składnika w nawozie, dawka powinna wynosić
od 0,5 do 3 krotnej wartości
zapotrzebowania.
W praktyce wskazane jest,
aby dolistne dokarmianie zbóż
przeprowadzić roztworem
cieczy składającej się z kilku
składników. Mikroelementy,
mocznik i magnez możemy
stosować łącznie, jednak pamiętając o zasadzie, że im
więcej składników, tym niższe stężenie cieczy roboczej.
Prawidłowo wykonane
nawożenie doglebowe jak
i dolistne zapewnia roślinom
odpowiednią ilość składników
pokarmowych niezbędnych do
prawidłowego wzrostu i rozwoju, a także warunkuje wysokie
plony ziarna o dobrej jakości.

REKLAMA

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.
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Krzemo wspiera kondycję upraw
8

URODZAJ

Krzem, pierwiastek o dobroczynnym wpływie na uprawy.
Coraz większym zainteresowaniem badaczy, agrotechników i rolników cieszą
się produkty zawierające
krzem. Żeby w pełni wykorzystać jego potencjał, warto
sięgnąć po preparat z kwasem
ortokrzemowym, który jest
łatwo przyswajany i szybko
asymilowany przez rośliny.
Tak działa Krzemo, nawóz
od INNVIGO – a jego skuteczność została dowiedziona
w licznych badaniach wdrożeniowych i doświadczeniach
praktycznych.
Krzem stanowi drugi pod
względem rozpowszechnienia
pierwiastek współtworzący
skorupę ziemską – to prawie
30 procent jej wagi. W glebie
odsetek ten może sięgać nawet 50 procent, zależnie od
typu podłoża. Natomiast jeśli
chodzi o rośliny, zawartość
krzemu wynosi od kilku promili do kilkunastu, a nawet
20 procent suchej masy. A jednak w rolnictwie przez długi
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czas pierwiastek ten pełnił raczej drugoplanową rolę. Dopiero w ostatnich latach zaczęto
poświęcać mu więcej uwagi
i badać pozytywny wpływ na
uprawy. Warto pamiętać, że
forma występująca w glebie to
ditlenek krzemu (SiO2), czyli
krzemionka, która – podobnie
jak inne związki zawierające
ten pierwiastek – jest słabo rozpuszczalna, co sprawia, że jej
pobieranie przez rośliny staje
się utrudnione.
Aby wykorzystać dobroczynne działanie krzemu,
a jednocześnie zapewnić
uprawom skuteczniejsze przyswajanie, firma INNVIGO
wprowadziła nawóz Krzemo,
w którym pierwiastek ten wykorzystano w postaci kwasu
ortokrzemowego Si(OH)4 –
całkowicie dostępnego i najszybciej asymilowanego przez
rośliny. Jego działanie jest
wspierane przez zestaw mikroelementów: bor, miedź,
molibden i cynk. Rośliny
pobierają kwas ortokrzemowy, a następnie przekształcają

go w tlenek krzemu, transportowany dalej do tkanek. Na
skutek parowania wody pod
powierzchnią skórki liści, łodyg, korzeni i owoców powstaje forma, która:
wzmacnia tkanki i w efekcie
poprawia pokrój roślin,
poprawia plonowanie i parametry jakościowe plonu,
pobudza procesy fotosyntezy i zwiększa zawartość
chlorofilu,
pozytywnie oddziałuje na
równowagę jonową.
Dzięki mechanicznemu
wzmocnieniu odporności
ścian komórkowych zmniejsza się podatność roślin na
porażenia niektórymi chorobami grzybowymi, bakteryjnymi oraz na żerowanie
szkodników. Ponadto krzem
łagodzi negatywne efekty suszy i mrozu. Krzemo niweluje
również skutki zakwaszenia
gleby z powodu nadmiernego
nawożenia azotem. Nawóz ten
może być stosowany w pszenicy, pszenżycie i jęczmieniu, w rzepaku, kukurydzy,

burakach cukrowych, ziemniakach, a także w uprawach
sadowniczych i warzywach.
W latach 2014-17 firma
INNVIGO realizowała badania wdrożeniowe nawozu
Krzemo w różnych uprawach.
Dowiodły one, że rośliny, które poddane zostały zabiegom
z zastosowaniem Krzemo, miały znacznie lepszą kondycję
niż te z obszarów kontroli,
niepoddawanych zabiegom:
W zbożach zaobserwowano: grubsze źdźbło i pochwę
liściową, lepsze rozkrzewienie
roślin, sztywniejsze i dłuższe
liście, szersze i dłuższe liście flagowe, grubszy węzeł
krzewienia.
Kukurydza traktowana
Krzemo była lepiej wybarwiona, miała grubszą łodygę
i tkanki liści, z silniejszym
pędem głównym oraz dłuższym systemem korzeniowym
o większej ilości włośników.
W porównaniu do kontroli
rośliny były w bardziej zaawansowanej fazie rozwojowej.
Rzepak miał grubszą szyjkę

korzeniową, był dłuższy i miał
bardziej rozgałęziony system
korzeniowy. Powierzchnia asymilacyjna liści była większa
niż w kontroli.
Oprócz badań na etapie
wdrożeniowym prowadzone były też doświadczenia
w warunkach praktycznych,
poletkowych i laboratoryjnych. Jedno z nich polegało
na sprawdzeniu poszczególnych parametrów plonu zbóż,
w tym zawartości białka. – Nawóz Krzemo był stosowany
razem z fungicydami relatywnie późno – na liść flagowy, podflagowy, tuż przed
wykłoszeniem. Wyniki były
bardzo dobre i pozwalają
na stwierdzenie, że Krzemo
bardzo korzystnie wpływa na
parametry białka – opowiada
Andrzej Brachaczek, Dyrektor
ds. badań i rozwoju w INNVIGO. – Pochodną białka jest
później parametr glutenu, krytyczny podczas skupu ziarna.
Wiele programów skupowych,
przeznaczonych dla przemysłu, skoncentrowanych jest

na określonej jakości białka,
które stanowi jak największy
udział w masie.
Najczęściej zawartość białka, np. w zbożach ozimych,
kształtuje się na poziomie ok.
12 procent. Odpowiednie prowadzenie plantacji pozwala
zwiększyć jego udział nawet
o kilka procent. Ekspert zaznacza, że nie jest to łatwe,
ponieważ zawartość tego
składnika zależy w dużej mierze od uwarunkowań genetycznych uprawianego gatunku
i odmiany zboża. I chociaż
warunki środowiskowe mają
pewien wpływ na efekt końcowy, to niewiele jest sposobów,
aby dodatkowo poprawić go.
Rolnicy mogą próbować np.
manipulować długością okresu
dojrzewania, ale i to nie zawsze
pomaga. Natomiast, jak wynika z doświadczeń, jednym
z narzędzi do zwiększenia zawartości białka, a pośrednio
glutenu, jest nawożenie preparatem Krzemo.
Źródło: RedM
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Dolistne dokarmianie rzepaku
Rzepak to roślina wymagająca i bardzo „żarłoczna”.
Dolistne dokarmianie roślin traktowane jest na ogół
jako uzupełnienie nawożenia
podstawowego i stosowane jest
zapobiegawczo w przypadku
niedoboru składników. Najlepszym sposobem uniknięcia i uzupełnienia niedoborów
składników, głównie ze względu na szybkość i efektywność
działania, jest dolistne dokarmianie roślin w okresie
wegetacji.
Z uwagi na to, że rzepak
ma duże potrzeby pokarmowe
strategia nawożenia tej rośliny nie może opierać jedynie
na doglebowym nawożeniu.
Bardzo ważne jest również
dokarmianie dolistne. Taki
sposób aplikacji nawozów pozwala na szybsze uzupełnienie
składników w roślinie, co ma
szczególne znaczenie, np. gdy
występują objawy niedoboru
lub rośliny mają mało czasu
na pobranie składników pokarmowych z gleby.

Do kwitnienia rzepak powinien zakumulować zdecydowaną większość potasu,
jak i większość azotu, a także
znaczne ilości innych składników pokarmowych. Zatem
w takim przypadku dokarmianie roślin przez liście ma za
zadanie wspomaganie systemu
korzeniowego. Przy dokarmianiu dolistnym istnieje jednak
konieczność stosowania roztworów o niskim stężeniu,
aby z jednej strony zapobiec
uszkodzeniom rośliny (obowiązuje zasada, że im starsza
roślina, tym niższe stężenie
cieczy roboczej należy stosować), a z drugiej zapewnić
odpowiedni udział (stężenie)
składnika w cieczy roboczej,
gdyż zbyt duży ogranicza jego
przenikanie przez liście.
Prawidłowe zaopatrzenie
rzepaku w azot decyduje
o poziomie plonów. Racjonalne nawożenie rzepaku
ozimego azotem sprowadza

się do wczesnowiosennego
zastosowania nawozów doglebowych (zwykle do końca
marca). Stosując ten pierwiastek dolistnie, nie dopuszczamy do wystąpienia objawów
niedoboru lub je łagodzimy.
W nowoczesnej technologii
uprawy rzepaku nawożenie
dolistne azotem powinno
być traktowane jako podstawowe, gdyż umożliwia szybkie zaopatrzenie roślin nawet
w kilkadziesiąt kilogramów
tego składnika. Spośród nawozów azotowych do dolistnego dokarmiania rzepaku
nadaje się przede wszystkim
wodny roztwór mocznika. Jednak musi mieć odpowiednią
koncentrację, gdyż zbyt duże
jego stężenie może powodować
poparzenie liści. W dogodnych
warunkach pogodowych rzepak w fazie rozety i zwartego
zielonego pąka można dokarmiać wodnym roztworem
mocznika, o stężeniu do 12%,

natomiast tuż przed kwitnieniem – faza żółtego pąka
– o stężeniu 5–7%. Stosowanie
takich oprysków najlepiej wykonywać w pochmurne dni.
Szczególną uwagę trzeba zwracać na przymrozki w okresie
wczesnej wiosny, gdyż zarówno krótko przed, jak i krótko
po ich wystąpieniu nie jest
wskazane wykonywanie dokarmiania dolistnego. Dolistne nawożenie mocznikiem
w okresie wiosennej wegetacji
rzepaku najczęściej wykonuje
się od fazy rozety (gdy rzepak
przynajmniej częściowo zregenerował się po zimie) do
kwitnienia. W tym okresie
można wykonać kilka zabiegów w około 10-dniowych
odstępach. W praktyce najczęściej wykonuje się 2–3 zabiegi,
łącząc dokarmianie dolistne
tym składnikiem z magnezem,
siarką i mikroelementami oraz
ochroną insektycydową czy
fungicydową.

Dolistnie rzepak dokarmia
się również magnezem i siarką. Stosowane są one w podobnych fazach rozwojowych
jak azot, tj. od fazy rozety do
kwitnienia, wykonując w tym
czasie najczęściej dwa zabiegi.
Aby efektywnie przeprowadzić nawożenie, należy
wiedzieć, kiedy niedobory
pierwiastków mogą wystąpić
i w razie potrzeby przeprowadzić nawożenie profilaktyczne.
Jeśli czekamy na wystąpienie
pierwszych objawów niedoboru i dopiero wówczas przeprowadzimy nawożenie, zawsze
skutkuje to pewnym spadkiem
plonu. Rzepak należy nawozić również mikroelementami a przede wszystkim borem
i manganem, i w dalszej kolejności miedzią, molibdenem,
cynkiem i żelazem. Pierwszy
zabieg dokarmiania rzepaku
mikroskładnikami należy
przeprowadzić już w okresie
jesiennym, gdyż niedobory

Dr inż. Marta Wyzińska
Zakład Uprawy Roślin
Zbożowych
IUNG – PIB w Puławach
mikroskładników, podobnie
jak makroskładników, zakłócają prawidłowy rozwój roślin, a także zmniejszają ich
zimotrwałość. Pierwiastki
te wpływają na prawidłowy
rozwój systemu korzeniowego
jak i całej rośliny, zwiększają
odporność na choroby, a także wpływają na prawidłowy
przebieg procesu fotosyntezy
i szereg innych procesów niezbędnych do prawidłowego
wzrostu i rozwoju.

REKLAMA

kwiecień 2018r. | Raport Rolny

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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Rzepak w niebezpieczeństwie
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Wyjątkowo wysokie porażenie rzepaku ozimego suchą zgnilizną kapustnych.
To sytuacja nadzwyczajna,
nieodnotowana przynajmniej
przez ostatnich kilkanaście lat.
Jeśli plantatorzy nie podejmą
zdecydowanych kroków, tegoroczny plon może być mniejszy o ponad 25% od średnich
zbiorów rzepaku.
Specyficzne warunki pogodowe i wysoka wilgotność jesienią ubiegłego roku sprawiły, że
okres aktywności zarodników
suchej zgnilizny kapustnych
był wyjątkowo długi i trwał
aż trzy miesiące – od początku września do końca listopada. Nawet jeśli koncentracja
patogenów nie była wyższa
niż w poprzednich latach, to
długi czas ekspozycji rzepaku
ozimego na ich negatywne działanie stanowił bardzo rzadką,
wręcz wyjątkową sytuację.
Tak długotrwałe uwalnianie
zarodników chorobotwórczych
grzybów spowodowało, że jednokrotny zabieg fungicydowy
najczęściej był niewystarczająco skuteczny, aby zabezpieczyć
plantację. W wielu rejonach
Polski – m.in. w województwie

kujawsko-pomorskim, na Śląsku, Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce, na Lubelszczyźnie i na
Żuławach stwierdzony został
niezwykle wysoki poziom porażenia rzepaku ozimego suchą
zgnilizną kapustnych.
–O ile do tej pory identyfikowaliśmy porażenie jesienne
na poziomie 5% i zajmowaliśmy się tym naukowo, to ryzyko porażenia na poziomie
10-20% stwarzało zagrożenie
i przekraczało ekonomiczny
próg szkodliwości, powodując
duże straty – mówi Andrzej Brachaczek, Dyrektor ds. badań
i rozwoju w firmie INNVIGO. – W tym roku obserwujemy stuprocentowe porażenie
w większości regionów. Problem
w tym, że 100% nie oznacza, że
jeden zarodnik zainfekował jedną roślinę, ale na jednym liściu
zaobserwowaliśmy kilkanaście,
a nawet kilkadziesiąt plam infekcyjnych […].Na skutek szkód
spowodowanych suchą zgnilizną kapustnych przy porażeniu
na poziomie 20-30% plantatorzy tracili od 100 nawet do

800 kg z hektara. Zakłada się,
że standardowy plon rzepaku to
przynajmniej 4 t/ha, a więc już
strata wielkości kilkuset kg/ha
jest dla rolników ekonomicznie
odczuwalna. Przy tegorocznym,
historycznie najwyższym stopniu porażenia zbiory mogą być
niższe nawet o ponad tonę.
Zaobserwowane zimą przez
specjalistów infekcje suchą zgnilizną kapustnych występowały
w formie licznych inkubacji na
liściach rzepaku, które powodują następnie przerost strzępek
grzyba do szyjki korzeniowej
roślin. Kolejny etap choroby
to ukryty, tzw. latentny rozwój
w łodydze – tym groźniejszy,
że niewidoczny aż do momentu
przed zbiorami. Wtedy objawem
suchej zgnilizny jest gwałtowne dojrzewanie, utrata właściwości mechanicznych tkanek
łodygi, a w konsekwencji dosyć
równomierne wyleganie plantacji. Niestety często jest tak,
że symptomy widoczne 2-3 tygodnie przed zbiorem rzepaku są mylnie diagnozowane
przez rolników właśnie jako

powszechnie znana zgnilizna
twardzikowa rzepaku, której
zwalczanie wiąże się z zastosowaniem innych zabiegów
i w innych terminach.
Bardzo istotne jest, aby wczesną wiosną skontrolować i ograniczyć dalszy rozwój suchej
zgnilizny. Późniejsze zabiegi,
które się koncentrują głównie na zgniliźnie twardzikowej albo na regulacji pokroju
rzepaku, kompletnie nie będą
miały wpływu na zwalczanie
tej choroby. Rekomendowanym
do pierwszych wiosennych zabiegów preparatem jest fungicyd firmy INNVIGO – Dafne
250 EC lub Porter 250 EC. Jego
substancja czynna to difenokonazol, związek z grupy triazoli.
Jak wynika z doświadczeń laboratoryjnych i praktycznych
obserwacji polowych, difenokonazol wykazuje najwyższą
aktywność w stosunku do
dwóch sprawców suchej zgnilizny kapustnych, tj. Leptosphaeria maculans i Leptosphaeria
biglobosa.
Jak stosować Dafne/Porter

250 EC? Jeżeli jest prawdopodobieństwo, że strzępki grzyba już
przerosły do szyjki korzeniowej
rzepaku, koncentracja substancji czynnej powinna wynosić
powyżej 120 g/ha. 125 g/ha będzie w stanie także ograniczyć
późniejszą fazę latentną, czyli
ukrytą. Gdy natomiast ryzyko
przerostu tkanki grzyba do szyjki korzeniowej jest niewielkie
albo ograniczone, odpowiednia
dawka to ponad 100 g difenokonazolu na hektar. Zabiegi
z zastosowaniem koncentracji
poniżej 100 g/ha nie dość, że
nie przyniosą oszczędności, to
na pewno będą miały znacznie
niższą skuteczność.
Ważne są również warunki,
w jakich przeprowadzone zostaną
opryski fungicydowe,a najważniejsza jest minimalna temperatura. Andrzej Brachaczek
rekomenduje, żeby nie czekać
na umowne 12 stopni, uważane
za odpowiednie do rozpoczęcia
zabiegów fungicydowych.
Minimalna temperatura
sprzyjająca absorpcji, czyli procesowi wchłaniania substancji

czynnej do miękiszu liścia, wynosi 8 stopni. Powinna ona
utrzymywać się przynajmniej
przez 3 godziny po wykonaniu
oprysku. Niższe temperatury
mogą spowodować mniejszą
skuteczność i ograniczenie
wchłaniania. Optymalnie byłoby, gdyby zabieg nie był wykonywany w warunkach silnego
wiatru, a rośliny mogły naturalnie wyschnąć po oprysku. Natomiast czynniki w postaci rosy
czy lekkiego wilgotnienia liści
nie tylko nie mają negatywnego
wpływu, ale wręcz poprawiają
wchłanianie substancji czynnej. – Jeżeli substancja czynna
zostanie zatrzymana na liściu,
a następnie pobrana, to kiedy
wystąpią optymalne warunki 10-12 stopni, ona zaczyna
krążyć systemicznie w roślinie
i szukać patogenów do zwalczenia. To się może zdarzyć np.
na drugi dzień w porze południowej i potrwać kilka godzin
– wyjaśnia ekspert.

Choroby w rzepaku pod kontrolą

Źródło: RedM
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Groźne choroby rzepaku w okresie kwitnienia i wiązania łuszczyn.
W zależności od warunków agrotechnicznych i meteorologicznych
konieczność zwalczania patogenów
w uprawie rzepaku może pojawić
się dwa lub niekiedy nawet trzy
razy w sezonie. Jest to zabieg jesienny, potem w miarę potrzeby
wiosenny, czyli w momencie ruszenia wegetacji. Obejmują one
podobne spektrum chorób, czyli
suchą zgniliznę kapustnych, szarą
pleśń i czerń krzyżowych. Dwie
ostatnie choroby wymagają często
ograniczania również w okresie,
gdy rzepak kwitnie, ale dzieje się
to z reguły przy okazji zwalczania
innej bardzo niebezpiecznej w tym
czasie choroby, czyli zgnilizny twardzikowej (Sclerotina sclerotiorum).
Zgnilizna twardzikowa pojawia się
dopiero w okresie kwitnienia, ale
może w tym krótkim czasie spowodować istotne straty. Choroba
ta, z powodu obecności przetrwalników w glebie, występuje ostatnio
bardzo powszechnie i wystarczy
podwyższona wilgotność, aby
pojawiły się jej objawy. Zabieg
na tzw. płatek stał się w związku

z tym w wielu gospodarstwach
standardem.
Występowaniu chorób można
zapobiec przy zastosowaniu wielu
metod, większość z nich to działania przedsiewne, czyli prawidłowy
płodozmian, staranna uprawa gleby, optymalna gęstość siewu, czy
wybór odmiany o podwyższonej
odporności. W czasie, gdy rzepak
kwitnie, a wymienione metody okażą się niewystarczające i pojawią
się pierwsze oznaki np. zgnilizny
twardzikowej, zabieg fungicydowy jest już jedynym ratunkiem
i nie należy z nim zwlekać. Warto w tym miejscu przypomnieć
sobie biologię sprawcy zgnilizny
twardzikowej, aby być świadomym, jak duże zagrożenie ze
sobą niesie. Na przetrwalnikach
grzyba (sklerocjach) znajdujących
się w powierzchniowej warstwie
gleby (0-5 cm) w okresie kwitnienia roślin tworzą się owocniki
(apotecja), z których uwalniają się
miliony zarodników workowych.
Przenoszone przez wiatr na duże
odległości trafiają w różne miejsca

np. u nasady ogonków liściowych,
w rozgałęzienia łodyg lub w miejsca
wcześniej uszkodzone przez np.
szkodniki, mróz, grad lub maszyny
i rozpoczyna się proces chorobowy.
Dla wyrastających z zarodników
workowych strzępek grzybni doskonałym źródłem pokarmu są płatki
kwiatowe i pyłek, które opadając,
gromadzą się często w tych samych
miejscach, co zarodniki. Zakażenia dokonuje też grzybnia, która
wyrosła z przetrwalnika, wówczas
objawy porażenia obserwujemy
w dolnej, przyziemnej części łodyg. Charakterystyczne symptomy
porażenia to białe, owalne, stopniowo rozszerzające się plamy
na łodydze, jej rozgałęzieniach,
a w późniejszym okresie również
na łuszczynach. Pomimo, że tak
późno dochodzi do porażenia, jest
to proces bardzo szybki, w dodatku
początkowo zachodzi w sposób
niewidoczny. Pierwsze objawy
można zaobserwować po kilkunastu dniach od momentu infekcji,
w tym czasie patogen się bez przeszkód rozwija w tkankach. Funkcje

łodygi, związane transportem
substancji pokarmowych i wody
oraz z procesami asymilacji ograniczone zostają przez rozrastającą
się na jej powierzchni i wewnątrz
białoszarą grzybnię. Wkrótce pojawiają się w tym miejscu czarne
sklerocja zbudowane ze zwartych
skupisk grzybni i otoczonych grubą, bardzo trwałą ścianą. W glebie
struktury te zachowują żywotność
do kilkunastu lat i przez ten czas
powodują stałe zagrożenie wystąpienia choroby.
Opady deszczu w tym czasie będą
też niebezpieczne w odniesieniu do
zdrowotności łuszczyn. Tworzenie
się nasion, a następnie proces ich
dojrzewania może zostać zakłócony również przez sprawców czerni
krzyżowych (Alternaria spp.) i szarej
pleśni (Botrytis cinerea). Jeżeli panuje wysoka wilgotność powietrza
łuszczyny szybko opanowywane są
przez czarne lub szare plamy, niekiedy pokryte grzybnią z zarodnikami,
będące oznakami sprawców wymienionych chorób. Powodują one
przedwczesne pękanie i osypywanie

się lub zadrobnienie, uszkodzenia
i zmiany w składzie chemicznym
nasion. Niektóre grzyby przerastają tkanki łuszczyn i zasiedlają
nasiona, co jest groźne zarówno
w przypadku materiału siewnego,
jak i przy przeznaczeniu nasion do
przetwórstwa. Obecność zgnilizny
twardzikowej dodatkowo jest przyczyną zanieczyszczenia materiału
siewnego przez powstałe w łuszczynach, niekiedy bardzo podobne do
nasion, sklerocja. Rozwój chorób na
łuszczynach skutecznie ułatwiają
różne uszkodzenia powstałe np.
przez grad lub szkodniki łuszczynowe (pryszczarka kapustnika, czy
chowacza podobnika). Skuteczne
ograniczanie czerni krzyżowych
na łuszczynach nie jest łatwe, ponieważ przy ochronie chemicznej
głównym priorytetem jest zabieg
przeciwko zgniliźnie twardzikowej
w fazie pełni kwitnienia lub niekiedy nawet wcześniej. Przy wysokiej
wilgotności niewiele substancji aktywnych ma możliwość tak długiego
hamowania rozwoju patogenów.
Ratunkiem w tym przypadku może

Dr Ewa Jajor
IOR-PIB Poznań
być zastosowanie fungicydów, które
zawierają s.cz. należącą do strobiluryn lub karboksyamidów. Gdy na
plantacji nie ma zagrożenia ze strony zgnilizny twardzikowej, należy
rozważyć przesunięcie terminu zabiegu na koniec kwitnienia, początek formułowania się łuszczyn. Tak
jest raczej rzadko, więc niektórzy
plantatorzy powtarzają zabieg. W tabeli wymieniono wiele fungicydów,
które zarejestrowane są obecnie
do zwalczania wymienionych
wyżej chorób. Szczegółowe zalecenia ich stosowania, z którymi
każdorazowo należy się zapoznać, znajdują się w etykietach
stosowania.
tabela do artykułu na str. 12
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Tabela do artykułu ze str. 10
L.p.

Fungicyd (substancja czynna)

Zgnilizna
twardzikowa

Czerń
krzyżowych

Szara
pleśń

Karencja
5

dawka l lub kg na ha
1

2

3

4

1

Abelard 280 SC (pikoksystrobina, cyprokonazol)

1,0

1,0

-

2

Acanto 250 SC (pikoksystrobina)

0,8–1,0

0,8–1,0

-

60

3

Agristar 250 SC (azoksystrobina)

1,0

1,0

1,0

21

4

Ambrossio 500 SC (tebukonzol)

-

0,5

-

68

5

Amistar 250 SC (azoksystrobina)

1,0

0,8–1,0

0,8–1,0

35

6

Amistar Xtra 280 SC (azoksystrobina, cyprokonazol)

0,8–1,0

0,8–1,0

0,8–1,0

30

7

Ascom 250 SC (azoksystrobina)

1,0

0,8–1,0

0,8–1,0

35

8

Astar 250 SC (azoksystrobina)

1,0

0,8–1,0

0,8–1,0

35

9

Atak 450 EC (prochloraz)

1,0

1,0

1,0

45

10

Azbany 250 SC (azoksystrobina)

1,0

1,0

1,0

21

11

Azoksystrobi 250 SC (azoksystrobina)

1,0

1,0

1,0

21

12

AzoGuard (azoksystrobina)

1,0

1,0

1,0

21

13

Azoxan 250 SC (azoksystrobina)

1,0

1,0

1,0

21

14

Azoxin 250 SE (azoksystrobina)

1,0

1,0

1,0

35

15

Aztek 250 SC (azoksystrobina)

1,0

1,0

1,0

21

16

Azyl 250 SC (azoksystrobina)

1,0

1,0

1,0

21

17

Azyl 250 SC (azoksystrobina)

1,0

1,0

1,0

21

18

Bolid 250 SE (azoksystrobina)

1,0

1,0

1,0

35

19

Bounty 430 SC (tebukonazol)

0,75

0,75

0,75

56

20

Bukat 500 SC (tebukonzol)

-

0,5

-

68

21

Buzz Ultra DF (tebukonazol)

0,33

-

-

22

Clayton Tabloid EW (tebukonazol)

1,25

1,25

1,25

23

Custodia 320 SC (azoksystrobina, tebukonazol)

1,0

-

-

24

Darcos 250 EW (tebukonazol)

1,25

1,25

1,25

56

25

Demeter 250 SC (azoksystrobina)

1,0

1,0

1,0

21

26

Difcor 250 EC (difenokonazol)

0,5

0,5

-

56

27

Difo 250 EC (difenokonazol)

0,5

0,5

-

56

28

Dobromir Super 250 SC (azoksystrobina)

1,0

0,8–1,0

0,8–1,0

35

29

Dobromir Top 250 SC (azoksystrobina)

1,0

0,8–1,0

0,8–1,0

35

30

Efilor 193 SC (metkonazol, boskalid)

0,67–1,0

0,67–1,0

0,67–1,0

42

31

Eminent Star 312 SE (chlorotalonil, tetrakonazol)

1,8–2,0

1,8–2,0

1,8–2,0

32

Emot (metkonazol, boskalid)

0,67–1,0

0,67–1,0

0,67–1,0

42

33

Erasmus 250 EW (tebukonazol)

1,25

1,25

1,25

56

34

Erazer (azoksystrobina)

1,0

1,0

1,0

21

35

Fezan (tebukonazol)

1,0

-

-

56

36

Furtado 250 EW (tebukonazol)

1,25

1,25

1,25

35

37

Galileo 250 SC (pikoksystrobina)

0,8–1,0

0,8–1,0

-

60

38

Golden Prochloraz 450 EC (prochloraz)

1,5

1,5

1,5

45

39

Grisu 500 SC (iprodion)

1,5

1,0

1,5

56

40

Hajduk 250 EW (tebukonazol)

1,0–1,25

1,0–1,25

-

41

Helicur 250 EW (tebukonazol)

1,25

1,25

1,25

35

42

Helmtop 500 SC (tofanat metylowy)

1,4

1,4

1,4

49

43

Impact 125 SC (flutriafol)

1,0

1,0

1,0

44

Inviga (dimoksystrobina, boskalid)

0,5

0,5

0,5

45

Kloraz 450 EC (prochloraz)

1,0

1,0

1,0

45

46

Korazzo 250 SC (azoksystrobina)

1,0

1,0

1,0

21

47

Lerak 200 EC (azoksystrobina, tebukonazol)

1,5–2,0

-

-

48

Matador 303 SE (tiofanat metylowy, tetrakonazol)

1,75

1,75

1,75

49

49

Makler 250 SE (azoksystrobina)

1,0

1,0

1,0

35

50

Medallon 450 EC (prochloraz)

1,0

1,0

1,0

45

56
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Jak działają pożyteczne
mikroorganizmy?
Preparaty mikrobiologiczne zdobywają
zaufanie rolników, choć wciąż ich stosowanie
nie jest standardem.
Najczęściej nie wiemy, co
w nich jest i jak one działają.
O to pytamy Jakuba Cholewę,
dyrektora handlowego firmy
Greenland.
Mikroorganizmy umownie
dzielimy na pożyteczne i patogenne, dobre i złe…
To wcale nie jest najlepszy podział, bo najwięcej z nich jest
neutralnych. Zamieszkują one
ekosystem, stanowią źródło pożywienia dla innych organizmów,
a człowiekowi ani nie szkodzą,
ani nie pomagają. Druga sprawa:
gdybyśmy przyjęli, że określone
mikroorganizmy są szkodliwe,
a inne pożyteczne, to bardzo
szybko doszlibyśmy do wniosku,
że pożytecznymi lub szkodliwymi
są tylko w konkretnej sytuacji
i miejscu, a w innym – już nie.
Przykładowo bakterie coli to naturalna część naszego przewodu
pokarmowego. Dopóki znajdują
się tam, gdzie ich miejsce, są pożyteczne, ale gdyby znalazły się
w innej jego części, momentalnie
stają się bardzo szkodliwe.
To przypomina definicję
chwastów, pojęcie pożyteczności lub patogeniczności jest
równie względne?
Dokładnie tak. Są oczywiście mikroorganizmy, które są
absolutnie szkodliwe, jednak
większość jest szkodliwa tylko
w konkretnych warunkach albo
ma jakiś próg szkodliwości, który
można porównać do progu szkodliwości chwastów czy szkodników. To nie jest tak, że potrafimy
i chcemy określone mikroorganizmy wyeliminować, natomiast
jesteśmy w stanie wskazać ich
grupy, które w kontakcie z Efektywnymi Mikroorganizmami
mają gorsze warunki bytowania,
więc są mniej aktywne lub ich
populacja maleje.
Na jakiej zasadzie to działa?
Jedne wyprą drugie czy jedne
zjedzą drugie?
Najczęściej jest to zasada zajętego miejsca. Mikroorganizmy
muszą coś zjadać, więc jeśli wprowadzamy jakąś pożywkę, może
stać się ona siedliskiem tych lub
innych bakterii. Przykładowo:
w kurniku cały czas dostarczany
jest świeży pomiot. I co na tym się
pojawi? Czasem będą to grzyby,
a czasem takie mikroorganizmy,
które będą intensywnie zużywać
zawarty w nim azot i wytwarzać
amoniak oraz metan. Zjawisko

to jest znane. Oprócz bakterii
gnilnych przy okazji zalęgną się
tam grzyby, które będą zatruwać
płuca kur, a to już przykład tego,
że jeden mikroorganizm otwiera
drogę kolejnemu. W efekcie przypomina to śnieżną kulę.
Jak więc EM-y przeciwdziałają takim niepożądanym śnieżnym kulom?
Technologia EM jest wielowymiarowa i ma kilka mechanizmów działania na różne
mikroby, a w zależności od warunków najmocniej uruchomi się
jeden z nich – najefektywniejszy.
Jeśli mamy przykładowo materię organiczną, która jeszcze nie
zaczęła gnić, to wprowadzając
EM-y jesteśmy w stanie tak pokierować procesami przemiany
materii, że bakterie gnilne nie
będą się rozwijały, bo miejsce
to wcześniej zostanie zagospodarowane przez bakterie kwasu
mlekowego. Lactobacillusy mają
udokumentowaną i udowodnioną
pożyteczną rolę w takich sytuacjach. Podobnie w procesach
konserwacji żywności – kiszenia – prym wiodą lactobacillusy.
W fermentacji mlekowej wytwarza się, jak łatwo zgadnąć, kwas
mlekowy. W obecności zaś kwasu
mlekowego mikroby, które uznajemy za szkodliwe, np. bakterie
gnilne, się nie rozwijają. Stąd
kapusta, ogórki czy kukurydza,
gdy zostaną zakiszone i nie mają
kontaktu z powietrzem, mogą
być przechowywane przez długie okresy czasu. Jednocześnie,
gdyby lactobacillusy trafiły do
fermentacji alkoholowej, to całkowicie zniweczyłyby nam zamierzony efekt. Na tym polega
ich względność.
Jak tak niewielka ilość jak
20 litrów EM-ów może zająć
miejsce i wyprzeć konkurencję?
Jeśli wprowadzimy EM-y do
gleby, mechanizm zajętego miejsca będzie działał przeciwko nim.
Inna sprawa, jeśli wprowadzamy
zupełnie nową i atrakcyjną materię organiczną, np. słomę lub
obornik, która nie została jeszcze
zasiedlona przez mikroorganizmy
glebowe, bo nie została z glebą
zmieszana. Jeśli na ten pokarm
wprowadzimy EM-y, to wtedy
one zajmą to siedlisko.
Chodzi o to, by wprowadzić
mikroorganizmy na dobrą
pożywkę?
Tak zalecamy, bo tak jest

najskuteczniej. A równocześnie
później nasza niewielka dawka
mikroorganizmów jest w stanie
zacząć działać tak, jak dobry manager w fabryce: ukierunkować
procesy, czyli ustawić działalność innych mikroorganizmów.
Same EM-y działają relatywnie
krótko, ale długofalowym ich
działaniem jest ukierunkowanie mikroorganizmów oportunistycznych, które stanowią
większość, na cele, których my
oczekujemy. Wtedy to my mamy
naszą własną śnieżną kulę. EM
wprawdzie działa w warunkach
sterylnych, laboratoryjnych, jednak znacznie lepsze przynosi rezultaty w warunkach brudnych,
w ekosystemach pełnych innych
mikroorganizmów, bo wówczas
następuje efekt dźwigni.
Multi Grower może zastąpić nitraginę w roślinach
bobowatych?
Wyraz „zastąpić” jest nietrafny
i w ogóle nie o to nam chodziło.
Na korzeniach roślin bobowatych
tworzą się brodawki, zasiedlane przez bakterie brodawkowe,
odpowiedzialne za wiązanie
azotu atmosferycznego. W zależności od gatunku rośliny będą
to Rhizobium lub Bradyrhizobium. W naszym preparacie ich
nie ma, natomiast powszechnie
występują one w glebie.
Jeśli wiele lat nie uprawialiśmy bobowatych, to ich ilości
mogą być za mała?
To akurat trzeba sprawdzić eksperymentalnie na swoim polu.
Z drugiej strony niejednokrotnie szczepienie nitraginą nic
nie daje, bo warunki w glebie
nie sprzyjają rozwojowi bakterii brodawkowych, np. pH jest
zbyt niskie. Zacząć więc należy
od postawienia diagnozy, a nie
aplikacji jeszcze jednego środka
w ciemno. Preparat Multi Grower tworzy korzystne warunki
wokół układu korzeniowego, a to
sprzyja rozwojowi tych bakterii
brodawkowych, które w glebie
są. Nie był pomyślany jako zastępstwo nitraginy czy ochrony
chemicznej, lecz ich dopełnienie.
Chemia działa na zasadzie zwalczania, a nie zasiedlania. Jednak
przy okazji ucierpieć może też
mikroflora pożyteczna, więc aby
ją chronić, zastosować należy
mikroorganizmy ją wspierające.
Rozmawiała Alicja Szczypta.
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Zachwaszczenie pól to problem wszystkich upraw.
Dążąc do wyeliminowania
chwastów z pola, rolnicy zwykle
skupiają się na konkretnej uprawie, która w danym momencie
zmaga się z zagrożeniem. Ale
kluczem do pełnej skuteczności
jest zapanowanie nad problemem w całym cyklu płodozmianu, a nie tylko w pojedynczej,
sezonowej uprawie.
Doraźna walka z niepożądanymi roślinami nie zawsze
przynosi trwały efekt. Niekiedy
nie udaje się w pełni wyeliminować danego gatunku chwastów
i konieczne jest powtórzenie zabiegu albo ich sekwencji przy
użyciu mieszaniny kilku preparatów. Zdarzają się również takie
sytuacje, że chwasty, których
nie udało się pozbyć w jednej
uprawie, wracają z dużą intensywnością w płodozmianie.
Tak właśnie jest w przypadku bodziszka drobnego i chabra bławatka – oba są bardzo
trudne do zwalczenia w rzepaku,
a konsekwencją niezastosowania bądź nieudanych zabiegów
będzie ich późniejsza kompensacja w zbożach. Dodatkowym

utrudnieniem jest fakt, że od
2008 roku w Polsce występuje
udokumentowana odporność
chabra bławatka na grupę herbicydów należących do inhibitorów syntezy aminokwasów.
Potwierdzeniem takiego stanu
rzeczy są obserwacje z pól doświadczanych INNVIGO. Na
plantacji rzepaku, w ramach
obszaru kontrolnego, gdzie nie
stosowano żadnych zabiegów,
jesienią odnotowane było bardzo
silne obciążenie bodziszkiem
drobnym – wynosiło ono nawet do kilkuset sztuk na metr
kwadratowy. Występował tam
również chaber bławatek, choć
w mniejszym natężeniu. – Proponujemy w takiej sytuacji stosowanie mieszaniny preparatów
przedwschodowych zawierających napropamid (np. Baristo
500 SC), z metazachlorem
(Metax 500 SC) i chlomazonem (Efector 360 CS lub Boa
360 CS) – rekomenduje Andrzej
Brachaczek, Dyrektor ds. badań
i rozwoju w firmie INNVIGO.
Warto pamiętać, że bodziszek drobny to chwast bardzo

trudny do kontrolowania powschodowego, dlatego należy
położyć nacisk na odpowiednie przygotowanie zabiegu
przedwschodowego z wykorzystaniem mieszaniny zbiornikowej napropamidu, metazachloru
i chlomazonu. Jego skuteczność
zależy od odpowiednich proporcji preparatów dlatego nie należy
ograniczać dawek używanych
środków. Zalecana kombinacja
preparatów w znacznym stopniu redukuje chwasty jednoliścienne – również takie, które
są odporne na typowe graminicydy lub herbicydy z grupy
sulfonomoczników (wyczyniec
polny). Przeprowadzony w ten
sposób zabieg przyczynia się do
ograniczenia albo przerwania
presji selekcyjnej na odporność i kompensację chwastów
w całym płodozmianie. – Wykonanie zabiegu przedwschodowego powoduje, że bardzo
wrażliwe chwasty częściowo
ulegną zniszczeniu – wyjaśnia
Andrzej Brachaczek. – Te, które
pozostaną, proponujemy skontrolować preparatem opartym

na chlopyralidzie, który zawiera
preparat Major 300 SL. Herbicyd Major 300 SL, z substancją
czynną z grupy syntetycznych
auksyn, do zwalczania chwastów dwuliściennych. Można
stosować go w rzepaku ozimym jesienią oraz wiosną po
rozpoczęciu wegetacji. Środek
jest przeznaczony także do zabiegów wiosennych w pszenicy
ozimej – od początku do końca
fazy krzewienia – jak również
w buraku cukrowym.
W przypadku, gdy zabiegi
przedwschodowe nie wykazały
pełnej skuteczności w stosunku
do chabra bławatka, wiosną powschodowo zwalczą go: wymieniony wcześniej Major 300 SL i/
lub Zorro 300 SL. Preparaty te
wykazują wysoką skuteczność
nawet w stosunku do odpornych
form chabra, które później są
tak uciążliwe i trudne do kontrolowania w zbożach.
Wyłącznie firma INNVIGO
ma w ofercie środek zawierający
pikloram jako jedyną substancję aktywną – znaną w Europie
i na świecie, przeznaczoną do

zwalczania rocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych. Jest to Zorro 300 SL,
elastyczne rozwiązanie do
kontroli chwastów, które nie
zostały zlikwidowane w zabiegu przedwschodowym, ale mogą
zostać wyeliminowane już po
wschodach. Preparat zwalcza nie
tylko chabra bławatka, a także
przytulię czepną, rośliny z rodziny rumianowatych i rdestowatych. Herbicyd ten wykazuje też
znaczną aktywność w stosunku
do samosiewów roślin bobowatych oraz krzywoszyja polnego.
Kolejnym etapem likwidowania uciążliwych chwastów
i zapobiegania powstawaniu
ich kompensacji na polach powinny być odpowiednio dobrane
kombinacje herbicydów w zbożach. W przypadku zwalczania
chabra bławatka bardzo skutecznym rozwiązaniem jest Herbicydowy Zestaw Mocy, składający
się z preparatów Tristar 50 SG
(tribenuron metylu) i Herbistar
200 EC (fluroksypyr). Aby skutecznie wyeliminować bodziszka drobnego, warto sięgnąć po

herbicyd Primstar 20 SG. Zawiera on metsulfuron metylu,
którego przewaga nad innymi
substancjami czynnymi polega
na tym, że ogranicza zarówno
zachwaszczenie pierwotne bodziszkiem drobnym, jak i wtórne.
Dodanie do mieszaniny zbiornikowej środka zawierającego
fluroksypyr (Herbistar 200 EC)
wprawdzie nie podnosi skuteczności, która i tak już jest wysoka,
ale ogranicza presję selekcyjną
na powstawanie odporności.
Jeżeli chodzi natomiast
o kompleksowy zabieg wiosenny
w pszenicy ozimej, który wyeliminuje chwasty jednoliścienne
(przede wszystkim miotłę zbożową) oraz chwasty dwuliścienne,
INNVIGO wprowadza na rynek
kolejne rozwiązanie. Jest nim
nowy zestaw, w skład którego
wchodzą preparaty: Fenoxinn
110 EC (fenoksaprop-P-etylu),
Tytan 75 SG (metsulfuron metylu + tifensulfuron metylu) oraz
Herbistar 200 EC (fluroksypyr).
Źródło: RedM
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Herbicydy w kukurydzy

Sukces w uprawie kukurydzy w dużym stopniu zależy od efektywności
zabiegów odchwaszczających.
Pośród wszystkich agrofagów zagrażających tej roślinie,
to właśnie chwasty zazwyczaj
są odpowiedzialne za największe straty plonu. W niniejszym
artykule przedstawione zostaną jedynie wybrane możliwości herbicydowej ochrony
plantacji. W celu znalezienia
produktów handlowych (oraz
ich etykiet-instrukcji wraz z listą zwalczanych gatunków)
zawierających wymienione
substancje czynne można
wykorzystać wyszukiwarkę
dostępną na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi (http://www.
minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin).
Zabiegi przedwschodowe
Stosowanie herbicydów
doglebowych wymaga dobrej
znajomości stanowiska. Wiedza ta pomoże w postawieniu

prognozy jakie chwasty będą
zagrażały plantacji. Niektóre
preparaty mają co prawda szerokie spektrum działania i są
w stanie efektywnie niszczyć
bardzo wiele gatunków, może
jednak się to wiązać z ich wyższą ceną. Drugim bardzo istotnym warunkiem skutecznych
zabiegów przedwschodowych
jest odpowiednia ilość opadów.
Przesuszona gleba silnie wiąże herbicyd ograniczając jego
działanie.
Obecnie do przedwschodowej ochrony kukurydzy
dostępnych jest przeszło
20 produktów handlowych.
Po ich zastosowaniu chwasty
na ogół są niszczone już na
etapie kiełkowania, ewentualnie siewka zamiera krótko po
wschodach. Na stanowiskach
zachwaszczonych jednoliściennymi (głównie prosowatymi)
oraz psianką czarną, można

wykorzystać S-metolachlor.
Z kolei linuron (stosowanie
zapasów środka możliwe jest
do 3 czerwca 2018) znajdzie
zastosowanie tam gdzie pojawiają się głównie gatunki
dwuliścienne. Natomiast
pendimetalina i petoksamid, oprócz dwuliściennych
chwastów, działają także na
niektóre jednoliścienne. Na
rynku dostępnych jest też
kilka fabrycznych mieszanin dwuskładnikowych np.
izoksaflutol z tienkarbazonem metylu lub flufenacetem,
pendimetalina z dimetenamidem-P i S-metolachlor z mezotrionem. Terbutylazyna
występuje z petoksamidem,
a także jako trójskładnikowa
kombinacja z mezotrionem
i S-metolachlorem.
W sytuacjach, gdy chwasty
wzejdą wcześniej niż kukurydza, pojawia się możliwość

zastosowania glifosatu. Należy
jednak pamiętać, że ze względu na brak selektywności tej
substancji, zabieg należy wykonać nie później niż 3 dni
przed wschodami kukurydzy.
Zabiegi powschodowe
Zaletą oprysków powschodowych jest możliwość wcześniejszej lustracji plantacji
w celu identyfikacji wschodzących chwastów, co pozwoli
na precyzyjny wybór preparatu. Do stosowania nalistnego dostępnych jest przeszło
150 produktów. W skład tego
„arsenału” wchodzi również
część preparatów z asortymentu przedwschodowego, które
można wykorzystać również
krótko po wschodach.
Na plantacjach opanowanych przez gatunki dwuliścienne zastosowanie znajdzie
bromoksynil i pirydat (środki działające kontaktowo,

bromoksynil dostępny także
w mieszaninach) oraz tzw.
syntetyczne auksyny: 2,4-D,
dikamba i fluroksypyr (2,4-D
i dikamba najczęściej w towarzystwie innych substancji).
Typowym symptomem działania syntetycznych auksyn
są deformacje roślin.
Mezotrion, tembotrion i sulkotrion to substancje hamujące
powstawanie karotenoidów, co
prowadzi do charakterystycznego bielenia siewek. Eliminują
niektóre jednoliścienne i szereg
dwuliściennych gatunków. Sulkotrion dostępny jest w produktach jednoskładnikowych,
pozostałe także w mieszaninach
o szerszym spektrum działania.
Grupę uznanych i powszechnie wykorzystywanych w kukurydzy herbicydów tworzą
pochodne sulfonylomocznika. Nikosulfuron, rimsulfuron oraz duet foramsulfuron

mgr inż. Tomasz Snopczyński
IUNG-PIB w Puławach,
Zakład Herbologii i Technik
Uprawy Roli
we Wrocławiu
+ jodosulfuron metylosodowy
działają na niektóre gatunki
dwuliścienne i jednoliścienne,
a tritosulfuron, prosulfuron
i tifensulfuron metylowy na
dwuliścienne.
Do zwalczania pospolitych
traw wykorzystuje się także
cykloksydym. Należy jednak
pamiętać że zabieg można wykonać wyłącznie w odmianach
kukurydzy tolerancyjnych na
działanie tego herbicydu.
W puli środków chwastobójczych wykorzystywanych
w terminach powschodowych
znajdują się także florasulam
i tienkarbazon metylu. Herbicydy dostępne jako komponenty fabrycznych mieszanin
z innymi substancjami.

kwiecień 2018r. | Raport Rolny

2768_huzar_248x310_ramka.indd 1

REKLAMA

07.03.2018 16:47:55

15

16 U R O D Z A J
REKLAMA

kwiecień 2018 r. | Raport Rolny

Jest w czym wybierać

Co najważniejsze przy wyborze odmiany kukurydzy
do siewu?
W wyborze odmian kukurydzy do uprawy na ziarno podstawowe kryteria to potencjał
plonowania i odpowiednia
wczesność. Te cechy są skorelowane negatywnie, stąd też wynika trudność ich korzystnego
połączenia w danej odmianie.
W praktyce wczesność odmian
kukurydzy określa się przez pomiary wilgotności ziarna przy
zbiorze, tj. po osiągnięciu przez
nie dojrzałości fizjologicznej.
Odmiany o mniejszej zawartości
wody w ziarnie przy zbiorze są
wcześniejsze, niż te które mają
większą zawartość wody. Porównując wilgotność ziarna nowych
odmian z wilgotnością ziarna
odmian wzorcowych, określa
się ich wczesność i przypisuje
się liczbę FAO. W warunkach
polskich, wczesne odmiany mają
liczbę FAO do 230, średniowczesne FAO 240-250, a średniopóźne FAO 260-290.
Potencjał plonowania odmiany jest zaprogramowany
przez hodowcę w genach, a jego
realizacja odbywa się w odpowiednim środowisku (interakcja genotypu i środowiska),
w warunkach optymalnej agrotechniki. Nowsze odmiany mają
wyższy potencjał plonowania.
Poza plennością wnoszą większą
odporność na czynniki stresowe
i inne ważne cechy agrotechniczne i użytkowe. Dlatego przy
zakupie nasion należy zwracać
uwagę na rok rejestracji danej
odmiany. Odmiany te jednak
wymagają sprawdzenia w konkretnych warunkach produkcji.
Nasiona odmian nowszych są na
ogół droższe. Rolnicy wybierają
do uprawy również odmiany
starsze, tańsze i już sprawdzone w konkretnych warunkach
środowiskowych.
Przy wyborze odmian do siewu na ziarno, zwraca się także
uwagę na wymłacalność kolb,
szybkie dosychanie ziarna „na
pniu” (cecha „dry down”) oraz
strukturę kolby, czyli udział
ziarna w kolbie. Odmiany
o korzystnej strukturze kolby,
czyli o cienkich rdzeniach, wykazują szczególną przydatność
do uprawy na CCM, kiszonkę
z odkoszulkowanych kolb, do
żywienia trzody chlewnej. Bardzo ważnym kryterium oceny
odmian do uprawy na ziarno
jest ich odporność na wyleganie
zarówno korzeniowe, i fuzaryjne, powodowane przez grzyby
powodujące zgnilizny łodyg.
Z reguły odmiany wcześniejsze wykazują większą skłonność

do wylegania fuzaryjnego niż
późniejsze, jednak w nowszych
odmianach nie jest to problem.
Szczególne znaczenie ma także tolerancja na fuzariozę kolb,
gdyż grzyby zasiedlające kolby
i ziarno produkują groźne dla
zdrowia zwierzat i ludzi toksyny roślinne, czyli mikotoksyny.
Najważniejsze z nich to deoksyniwalenol (DON), zearalenon
i fumonizyny (B1 i B2). Przekroczenie normy zawartości
mikotoksyn eliminuje ziarno
kukurydzy z obrotu handlowego
i z żywienia zwierzat.
Wczesny wigor jest bardzo
ważną cechą odmian do uprawy
na ziarno i na kiszonkę. Odmiany
z cechą wczesnego wigoru kiełkują i rozwijają się nawet w warunkach chłodów wiosennych.
Starsze odmiany miały próg
kiełkowania przy temperaturze
gleby 8C, podczas gdy nowsze
mają przesunięty ten próg o 2C
i kiełkują już w temperaturze 6C.
Szybszy start roślin wiosną oznacza szybsze wytworzenie systemu
korzeniowego, lepsze wykorzystanie zasobów wody i składników
pokarmowych, a w konsekwencji
wyższe plony.
Wśród najważniejszych kryteriów branych pod uwagę przy
wyborze odmian do uprawy na
kiszonkę z całych roślin należy
wymienić: całkowity plon suchej masy łodyg, liści i kolb,
udział kolb w całkowitym plonie
suchej masy (korzystny powyżej
50%), zawartość suchej masy
przy zbiorze w całych roślinach
w przy zbiorze (około 32%). Ta
ostatnia cecha, jest podstawą
oceny wczesności odmian kiszonkowych. Duże znaczenie
mają również wczesny wigor
i cecha „stay green”. Cecha
„stay green” to wydłużone
utrzymywanie się zieloności
liści i łodyg w okresie dojrzewania. Takie odmiany dłużej
asymilują, mają więc dłuższą
możliwość gromadzenia składników pokarmowych w ziarnie. Ważnym kryterium oceny
odmian kiszonkowych jest ich
strawność. W nowoczesnych
programach hodowlanych zwraca się uwagę na podniesienie
poziomu strawności wegetatywnych części roślin (łodyg i liści).
Odmiany relatywnie wczesne,
o wysokiej zawartości suchej
masy przy zbiorze, i o korzystnym udziale kolb w całkowitym
plonie suchej masy, są bardzo
dobrym surowcem do produkcji
wysokoenergetycznej kiszonki. Taka rolę spełniają również

dr inż. Roman Warzecha,
IHA – PIB
Radzików
odmiany ziarnowe, wczesne lub
średnio-wczesne, o wysokim
plonie ziarna. Pomimo, że są
przeznaczone do uprawy na ziarno, to hodowcy często rekomendują je również do uprawy na
wysokoenergetyczną kiszonkę.
Odmiany do uprawy na
ziarno jak również na kiszonkę muszą wykazywać tolerancję na najważniejsze choroby
- głownię guzowatą fuzariozy
kolb i szkodniki, w szczególności na omacnicę prosowiankę.
Szczególne znaczenie ma tolerancja odmian w stosunku do
chorób fuzaryjnych kolb, gdyż
wytwarzają one mikotoksyny.
W wyborze odmian do uprawy bierze się również pod uwagę ich przydatność do celów
przemysłowych.
Kukurydza jest jednym
z najważniejszych surowców
do produkcji bioetanolu. Plon
bioetanolu z hektara uprawy
kukurydzy zależy od plonu
ziarna i zawartości skrobi.
Z 1 tony suchego ziarna kukurydzy można otrzymać, około
3,7 - 4,0 hektolitra bioetanolu. Do tego kierunku produkcji
większą przydatność wykazują
odmiany o ziarnie typu dent.
W przemiale ziarna otrzymuje się szereg produktów: grys,
kasze, mąki, a także bardzo
wartościowy pod względem
spożywczym olej kukurydziany. Do tego kierunku produkcji
bardziej przydatne są odmiany
o ziarnie typu szklistego (flint).
W ostatnich latach kukurydza
zaczyna odgrywać w produkcji biogazu, gdzie jest podstawowym surowcem. Do tego
kierunku przydatne są odmiany kiszonkowe, o możliwie
najwyższych plonach zielonej
i suchej masy.
W wyborze odmian do
różnych kierunków użytkowania przydatne są wyniki
porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO),
a także rekomendacje poszczególnych firm zawarte w katalogach odmian i na stronach
internetowych.

Plantację czas założyć
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Na rynku biomasy przez kilka lat trwała zapaść.
Od połowy 2017 roku sytuacja uległa znacznej zmianie.
Ciepłownie znowu są niezwykle zainteresowane pozyskiwaniem tego surowca. Ciepłownie
potrzebują biomasy agro, gdyż
jej udział musi wynosić co najmniej 20% całej wykorzystywanej przez zakład biomasy.
Ceny za ten surowiec już rosną.
Wszystko to napawa optymizmem, jeśli chodzi o możliwości rozwoju produkcji wierzby
energetycznej, co potwierdza
rosnące zainteresowanie taką
działalnością.
Z uwagi na wymagania
wierzby energetycznej najdogodniejszym terminem
zakładania plantacji jest wiosna. Wszyscy zainteresowani

dywersyfikacją upraw lub
własnego biznesu powinni
jak najszybciej podjąć decyzje
w sprawie założenia plantacji
i sposobu realizacji tego planu.
Może to być także alternatywa
dla rolników podlegającym
obowiązkowi zazieleniania.
Wierzba energetyczna to
roślina wysokoplenna. Posiada niespotykane przyrosty masy drewna w cyklu
rocznym, kilkunastokrotnie
większe niż las rosnący w stanie naturalnym. Cechuje ją
wysoka tolerancja środowiskowa – może być uprawiana
na stanowiskach nieodpowiednich do uprawy innych
gatunków. Wysoka produktywność w połączeniu z niską

Bank BGŻ BNP Paribas we
współpracy z firmą Concordia Polska TUW rozpoczął
wiosenny sezon sprzedaży
ubezpieczeń upraw rolnych.
W tym roku rolnicy indywidualni i przedsiębiorcy rolni
będą mogli skorzystać z dofinansowania budżetu państwa,
aż do 65 proc.
Rolnicy mogą ubezpieczyć
swoje uprawy przed szkodami
spowodowanymi przez gradobicie, przymrozki wiosenne,
deszcz nawalny lub huragan.
Specjalnie przygotowane pakiety ubezpieczeń oraz indywidualne ubezpieczenie
od gradu, zapewniają realną
ochronę produkcji. W tym sezonie Bank BGŻ BNP Paribas
proponuje ubezpieczenie wybranych upraw specjalnych, tj.
warzyw i owoców na wypadek gradu - szkody ilościowe
i jakościowe.
– Obserwujemy rosnącą świadomość posiadania
ochrony upraw wśród naszych
klientów. Dzięki ubezpieczeniu
rolnik, którego uprawy zostały
dotknięte szkodą, ma gwarancję, że za środki otrzymane

z odszkodowania będzie mógł
pokryć poniesione straty lub
koszty założenia uprawy zastępczej – mówi Maciej Piskorski, dyrektor Departamentu
Produktów Agro w Banku BGŻ
BNP Paribas. - Ze względu na
coraz częstsze występowanie
anomalii pogodowych zachęcamy wszystkich, którzy
prowadzą uprawy polowe do
wykupienia polisy. Wielu naszych klientów dzięki posiadaniu ubezpieczeniu upraw
mogło spać spokojnie i skupić
się na kwestiach agro-technicznych zamiast z niecierpliwością spoglądać na prognozy
pogody – podkreśla Maciej
Piskorski.
Oferta ubezpieczeń upraw
dostępna jest w blisko 500 oddziałach Banku BGŻ BNP Paribas, gdzie klient może podpisać
umowę ubezpieczenia szybko
i wygodnie - przy okazji wizyty w banku. W ten sposób
rolnik otrzymuje kompleksową
obsługę, związaną z prowadzonym gospodarstwem rolnym
w jednym miejscu.

Ubezpiecz uprawy
wiosenne
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energochłonnością produkcji
oraz stosunkowo niedużymi
nakładami pracy w procesie
pozyskiwania biomasy sprawiają, iż produkcja może być
bardzo rentowna. Plantacja
nie wymaga prawie żadnych
zabiegów agrotechnicznych,
z wyjątkiem zabiegów wykonywanych w pierwszym roku.
REKLAMA

Produktywność plantacji trwa
ponad dwie dekady. Wartość
energetyczna wierzby krzewiastej jest porównywalna
z miałem węglowym, stanowi
cenny surowiec energetyczny,
który umożliwia produkcję
energii w sposób zrównoważony i przyjazny środowisku
naturalnemu.

Nie można jednak zapominać, iż zarówno do zakładania plantacji, jak i jej obsługi,
przede wszystkim zbioru,
niezbędne są specjalistyczne
maszyny. Rozwiązaniem tego
problemu jest podpisanie długoterminowej umowy z firmą,
która nie tylko założy plantację i będzie ją obsługiwać, ale

także zapewni zbyt surowca,
odciążając tym samym plantatora od wielu obowiązków.
To ostatni moment na podjęcie decyzji o założeniu plantacji wierzby energetycznej dla
tych wszystkich, którzy wkrótce chcieliby osiągać zyski z jej
produkcji.
Anna Rogowska

100 lat ciągników John Deere, cz. III
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Technologiczna rewolucja w rolnictwie.

Umacnianie pozycji światowego lidera, nowe modele
kultowych ciągników, rozwój
systemów rolnictwa precyzyjnego, wykorzystanie najnowszych
technologii – to tylko kilka najważniejszych wydarzeń z życia
firmy John Deere w okresie
1981 – 2017;
Początek lat 80-tych w rolnictwie, po boomie jaki nastąpił w latach 70-tych, to okres
stabilizacji rynku i pogorszenia
nastrojów. Wszystko ze względu
na recesję. Niskie przychody rolników powodują, że nie są oni
w stanie inwestować w nowe
maszyny.
Kryzys na rynku w latach
80-tych
Przez większą część dekady
warunki prowadzenia działalności są znacząco utrudnione,
na przekór temu, John Deere wprowadza jednak na rynek nowe modele ciągników.
W 1984 roku do produkcji trafia
model 3640 z silnikiem o mocy
112 KM i nową przekładnią
PowerSyncron 16/8. Dwa lata
później, w roku 1986, fabryka
w niemieckim Mannheim, rozpoczyna produkcję ciągników
2850. Charakteryzowały się one
wydajnymi silnikami o szerokim
stałym zakresie mocy oraz większych udźwigach i przekładni
o prędkości 40 km/h.
Koniec lat 80-tych to powolne wychodzenie z recesji.
W 1989 roku wyprodukowany zostaje model 4955 o mocy
228 KM i masie 8,7 ton. Celem
jego produkcji było zaspokojenie
potrzeb rolników z Ameryki Północnej oraz Europy Wschodniej.
Ten model doskonale nadawał
się do pracy na gospodarstwach
o dużych powierzchniach w wyjątkowo trudnych warunkach.
Nowe technologie wkraczają
do rolnictwa
W 1992 roku na rynku debiutują zupełnie nowe ciągniki serii
6000, które zostały zaprojektowane niemal całkowicie od zera.
Wyposażono je w innowacyjną
pełną ramę, która zapewniała
większą „sztywność” maszyny
przy mniejszym ciężarze. Sprawdzona konstrukcja ramowa jest
stosowana do dnia dzisiejszego w większości ciągników
John Deere.
W 1994 roku, rolnicy poznają serię 8000, która posiadała przełomowe technologie
i wyznaczała nowe standardy
w zakresie sterowania, widoczności, zwrotności oraz mocy.
Ciągniki zostały wyposażone

w opatentowaną konstrukcję,
w której przesunięto silnik około
110 cm do przodu, gwarantując
wiodący w branży, bardzo mały
promień skrętu. Wprowadzono
nową 16-stopniową przekładnię
PowerShift oraz innowacyjną kabinę, która posiadała 62 proc.
więcej przestrzeni niż wcześniej.
W 1997 roku zaprezentowana zostaje seria ciągników 6010, zastępująca serię
6000 i pozostaje w sprzedaży
do 2002 r., kiedy to wprowadzono serię 6020. Do rodziny
6010 należą maszyny z silnikami
czterocylindrowymi: 6010 SE,
6110, 6210, 6310 i 6410 oraz z
sześciocylindrow ymi:
6510, 6610, 6810 i 6910, osiągające moc od 80 do 135 KM. Jedną
z nowych funkcji było wprowadzenie zawieszenia przedniej osi
TLS, które zwiększało wygodę
operatora oraz zapewniało większą siłę uciągu.
W tym samym roku, wprowadzone zostają również pierwsze
nowoczesne rozwiązania z zakresu rolnictwa precyzyjnego:
wyświetlacz GreenStar, który
umożliwiał kontrolę prowadzenia ciągnika za pomocą sygnału
GPS odbieranego przez odbiornik
StarFire.
W roku 1997 swoją premierę
ma przełomowy model 7810 wyposażony w silnik PowerTech
o pojemności 6,8 l z elektronicznie sterowanym wtryskiem
w celu zapewnienie ograniczonej
emisji spalin. Ciągnik John Deere 7810 był pierwszy modelem
wyposażonym w HMS - system
sterowania funkcjami ciągnika na
uwrociach, który automatycznie
rozłączał: blokadę mechanizmu
różnicowego, napęd WOM oraz
napęd przedniej osi w momencie, gdy narzędzie zaczepione za
ciągnikiem było podnoszone.
Funkcje te były załączane, gdy
narzędzie było opuszczane po
nawrocie. Dodatkowo ciągnik
wyposażony został w elektroniczny system „data BUS” w celu
sterowania i regulacji wielu ustawień maszyny.
Rolnictwo precyzyjne i pełna
kontrola nad maszyną
Początek nowego tysiąclecia,
to wprowadzenie na rynek serii
ciągników gąsienicowych 9000T.
W 2002 roku z kolei, debiutuje nowa seria 6020, 7020 oraz
8020 z systemem Active Seat,
czyli bardzo komfortowy fotel
operatora, amortyzujący wychylenia w trzech osiach. W latach
2000-2002, John Deere, wprowadza do oferty satelitarne systemy

automatycznego prowadzenia:
prowadzenie ręczne Parell Tracking oraz automatyczne AutoTrac. Kolejnym wprowadzonym
rozwiązaniem w 2002 roku, był
system JD Link rozpoczynający
technologię telematyki w ciągnikach rolniczych.
2005r., to czas modeli
5020. Ich ramowa oraz kompaktowa konstrukcja, zapewnia
doskonałą niezawodną pracę
z ładowaczem czołowym. Seria
ta cieszyła się szerokim zainteresowaniem w Polsce.
W 2008r. debiutuje system satelitarny iTEC Pro, który umożliwia automatyczne prowadzenie
ciągnika i jednoczesne automatyczne sterowanie jego funkcjami
na uwrociach, bez użycia rąk,
zmniejsza nakładki i omijaki, co
umożliwia znaczne oszczędności
nawozów, materiału siewnego
i paliwa.
Istotny jest rok 2009r., kiedy
to pojawia się seria 8R, która
w oficjalnych testach nieustannie pobija rekordy oszczędności
paliwa i wysokiej wydajności.
W tym samym roku, wprowadzono również do produkcji
Tractor Implement Automation,
czyli system do automatycznego sterowania poszczególnymi
funkcjami maszyny (np. wyładunek beli z prasy zwijającej) za
ciągnikiem.
Bezpieczniej, oszczędniej,
nowocześniej…
Kiedy w 2012 roku, fabryka John Deere w Mannheim
„wypuszcza” serię 6R, model
6150R staje się bestsellerem. Wyposażone zostały w silniki Power
Tech PVX o mocy plasującej się
w zakresie 85 kW (115 KM) do
125 kW (170 KM) oraz wygodne
w obsłudze przekładnie biegów
w tym między innymi przekładnia dwusprzęgłowa Direct Drive.
W 2014 roku, John Deere,
prezentuje system RDA, który
umożliwia wgląd do wyświetlacza maszyny z poziomu komputera umieszczonego w biurze.
Daje to zupełnie nowe możliwości
zdalnej optymalizacji ciągnika
przez pracowników serwisu. Kolejny krok technologiczny zostaje
wykonany w 2016 roku, kiedy to
dzięki systemowi WDT, możliwy
staje się bezprzewodowy transfer
danych z maszyny na platformę MyJohnDeere.com. Za zgodą klienta, dealerzy John Deere,
mogą wykorzystując powyższe
systemy, zdalnie łączyć się z maszynami w celu aktualizacji oprogramowania, dostępu do kodów
diagnostycznych i rozwiązywania

problemów.
Warto wspomnieć jeszcze
o 3 ciągnikach, które miały
swoją premierę w latach 2016 –
2017. Pierwszym z nich jest model
9620RX, który dzięki silnikowi
o mocy 670 KM, 18-biegowej
przekładni i napędzie na 4 gąsienice, zapewnia optymalną przyczepność i przenosi na podłoże
więcej mocy. Maszyny te idealne
nadają się do ciągnięcia najszerszych maszyn.
Drugą z nowości John Deere są
ciągniki 6250R. W nowych modelach 6R duża moc łączy się ze
stosunkowo niewielkim ciężarem
traktorów, który jest na poziomie
9,3 t. Maszyny te wyposażone są
również w zupełnie nowy joystick
CommandPRO, wprowadzający
niespotykany dotąd poziom ergonomii i wszechstronności w ciągnikach John Deere. Prędkość
maksymalną można osiągnąć za
jednym przesunięciem joysticka,
a do sterowania podnośnikiem,
WOM, zaworami SCV, AutoTrac
i innymi funkcjami służy 11 programowalnych przycisków.
Na koniec warto wspomnieć o odświeżeniu serii
5R w 2017 roku i w tym modelu 5125R. Wiedząc o tym, że
użytkownicy ciągników kompaktowych pracują w trudnych
warunkach, John Deere zdecydował się na zastosowanie częściowej ramy pozwalającej bardzo
mały promień skrętu 3,75 m. Do
tego wprowadzono rozwiązania
z większych ciągników, takich
jak: mechaniczna amortyzacja
kabiny czy joysticki ładowacza
ze zintegrowanym sterowaniem
przekładnią. Bardzo solidna
konstrukcja pozwala obciążyć
ciągnik ciężarem równym jego
masie czyli 4,3 tony.
Sto lat od czasu wyprodukowania pierwszego ciągnika przez John
Deere, aż do dzisiejszych wyposażonych w najnowsze technologie
maszyn, pokazuje jak olbrzymią
drogę pokonało rolnictwo i jak
stało się jedną z najbardziej innowacyjnych dziedzin naszego życia.
Nikt na początku 1918 roku nie
mógł przypuszczać, że John Deere wchodząc na rynek ciągników,
stanie się jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie,
a maszyny z logiem popularnego
„jelonka” będą obecne synonimem
innowacyjności w milionach gospodarstw na świecie. A wszystko
zaczęło się od kowala, który wynalazł samooczyszczający się pług.
Źródło: John Deere Polska
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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Kradzieże ciągników i maszyn rolniczych zdarzają się coraz częściej.
Od momentu wstąpienia
Polski do Unii Europejskiej
rolnicy, dzięki dopłatom, decydują się na zakup nowoczesnych ciągników. Pojazdy te
kosztują czasem setki tysięcy
złotych i są łakomym kąskiem
dla złodziei, bo rynek wciąż
potrzebuje części zamiennych,
a inni rolnicy tańszych maszyn
– nie zawsze pochodzących
z legalnego źródła.
Cenniki ciągników rolniczych wysokiej klasy spokojnie mogą być porównywane
z broszurami samochodowych
marek premium. Skórzana tapicerka, podgrzewane fotele,
klimatyzacja, automatyczna
skrzynia biegów, sterowanie
radiem z poziomu kierownicy

to dziś w „traktorach” praktycznie standard.
Pod koniec zeszłego roku
polska policja zatrzymała
grupę zajmującą się kradzieżą
maszyn rolniczych. Śledczy zidentyfikowali 72, pochodzące
z kradzieży, urządzenia i pojazdy o wartości ponad 24 mln
zł! To dowód popytu na sprzęt
pochodzący z nielegalnego
źródła. Tym bardziej, że wiele ciągników rzadko opuszcza
tereny gospodarstwa, przez co
nie rzucają się w oczy. O ile
od czasu do czasu policjantom
udaje się na ulicy zidentyfikować kradziony samochód,
będący już własnością kogoś
innego, o tyle ofiary paserów, jeżdżące maszynami

rolniczymi, rzadko są kontrolowane przez patrole.
Utrata pojazdu dofinansowanego ze środków unijnych
to duży problem. Wiąże się
z określoną w prawie procedurą zgłoszenia kradzieży, wymaga złożenia wielu dokumentów
i jest czasochłonna. To sytuacja, kiedy rolnik w zasadzie
tylko przegrywa. Zostaje bez
pojazdu i zwykle z problemem
braku możliwości zakupu kolejnego. Kradzież jest trudna
do wykrycia, a odzyskanie maszyny prawie niemożliwe. Jedyną szansę dają odpowiednie
systemy lokalizacji pojazdów,
które nie tylko umożliwią namierzenie skradzionego ciągnika, ale również pozwolą

lepiej optymalizować koszty.
– Popularne moduły GPS/
GMS oferowane przez różnych
producentów podpowiadają,
gdzie znajduje się pojazd, ile
paliwa zużywa, jakie odległości pokonuje. Ostrzegają
również o bezprawnym odpaleniu czy użytkowaniu poza
np. obrębem gospodarstwa.
To istotne wskazówki, które
pozwalają lepiej zarządzać
sprzętem czy pracownikami.
Jednak systemy te mają jedną
ogromną wadę – w przypadku
kradzieży są podatne na zagłuszanie z pomocą urządzeń powszechnie stosowanych przez
złodziei – zauważa Dariusz
Kwakszys, IT Manager w firmie Gannet Guard Systems.

– Jedynym rozwiązaniem,
które daje możliwość nadzoru i monitorowania pojazdu
oraz pewność jego odnalezienia w momencie kradzieży jest
monitoring wykorzystujący
zarówno sygnał GPS/GSM,
jak i radiowy – dodaje ekspert z Gannet Guard Systems.
Systemów wykorzystujących
dedykowane sygnały radiowe
nie da się w zasadzie zagłuszyć.
Zdolny jest do tego w zasadzie
jedynie niezwykle skomplikowany sprzęt będący na wyposażeniu wojska. – Złodzieje nie
mają dziś dostępu do tego typu
urządzeń. W chwili zgłoszenia
kradzieży, gdy okaże się, że nie
można zlokalizować pojazdu
dzięki sygnałom GPS/GSM,

do gry wchodzą jednostki
poszukiwawcze wyposażone
w aparaturę radionamierniczą.
Umożliwia ona zlokalizowanie
aktywnego modułu, a tym samym pojazdu, z dokładnością
do kilku centymetrów. Wówczas firma zabezpieczająca
maszynę podaje koordynaty
policji, która odzyskuje pojazd – podsumowuje Dariusz
Kwakszys.
To sytuacja, w której zwycięzcą jest poszkodowany rolnik, a nie oprawca. Najczęściej
złodzieje wpadają przy okazji
na gorącym uczynku, a sprzęt
nienaruszony wraca w ręce
prawowitego właściciela.
Źródło: Gannet Guard Systems
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Fendt, Massey Ferguson i Valtra
Nowa struktura – nowe wyzwania.
Podczas tegorocznych targów
Agrotech Kielce została zorganizowana Konferencja Parsowa, na
której ogłoszono aktualną sieć dealerską marek Fendt i Valtra oraz
Massey Ferguson.
W 2017 firma AGCO zakończyła wieloletnią współpracę z firmą
Korbanek - dystrybutorem maszyn
Fendt i Massey Ferguson w Polsce.
Kluczowym elementem strategii AGCO na najbliższe lata, jest
tworzenie nowej, odpowiadającej
potrzebom rynku, sieci dealerskiej.
Pod koniec 2017 roku rozpoczął się
proces tworzenia dwóch kanałów
dystrybucji AGCO: dealerzy marki
Valtra i Fendt działają w jednym
kanale, drugi dedykowany jest wyłącznie marce Massey Ferguson.
Elementem rozwoju sieci dystrybucji są także zmiany w strukturze
organizacyjnej AGCO.
Fendt, jako jedna z marek
AGCO, ma ambitne plany na
kolejne lata działalności na rynku polskim. Marka zakłada dalszą rozbudowę sieci dystrybucji,
stawiając na rozwój silnej i profesjonalnej struktury dealerskiej.
Oferta produktowa obejmuje ciągniki standardowe i gąsiennicowe,
kombajny zbożowe, sieczkarnie
samojezdne, kosiarki, zgrabiarki, przetrząsacze i przyczepy samozbierające oraz prasy rolujące
i wielkogabarytowe. Wybrane
modele, z zakresu szerokiej gamy
produktowej, można było oglądać

na stoisku Fendt, podczas targów
Agrotech w Kielcach w dniach 1618.03. Wszyscy, którzy zdecydowali się odwiedzić stoisko firmy
mogli przekonać się o wysokiej
klasie, ergonomice i nieprzeciętnych rozwiązaniach marki.
Podobne założenia na 2018 zakłada marka Massey Ferguson,
która w ofercie posiada również
pełną gamę produktów dedykowanych dla rolników oraz przedsiębiorców. Oferta obejmuje ciągniki,
kombajny zbożowe, kompletną
linię maszyn do zbioru zielonek
a także ładowarki teleskopowe.
Valtra, kontynuuje działania, inwestując w dalszy rozwój.
Z kompletną już rodziną ciągników najnowszej generacji zaspokaja rosnące wymagania nawet
najbardziej wymagających użytkowników. Znakomita i pełna
oferta pozwala na dynamiczny
rozwój sprzedaży. Ukierunkowanie wyłącznie na ciągniki ułatwia
specjalizację zespołów sprzedaży
i serwisu.
Niskie koszty eksploatacji
i niezawodność ciągników Valtra, słuchanie i spełnianie potrzeb
najbardziej wymagających klientów, pozwalają na dynamiczny
rozwój na każdym polu i w każdym segmencie. Dla ciągników
najważniejszym obszarem jest
oczywiście rolnictwo, ale dla
Valtry nie mniej ważną dziedziną jest leśnictwo. Nie uznajemy

kompromisów - również w lesie.
Surowy klimat i trudne warunki w skandynawskich lasach, to
prawdziwy poligon, ciągły „tor
przeszkód” - w realnym świecie.
Do pracy w lesie ciągnik jest gotowy już wyjeżdżając z fabryki –
bezpośrednio z linii produkcyjnej
lub, jeśli jest takie życzenia Klienta, ze Studia Unlimited. Oprócz
ciągników kołowych w ofercie
znajdują się również agregaty
prądotwórcze Valtra o mocach
60 – 250 kVA. W zależności od

potrzeb z różnymi opcjami sterowania, od prostych układów
do w pełni zautomatyzowanych.
Ze wszystkimi produktami Valtra
można zapoznać się u dealerów,
spotkać na targach oraz na planowanym w maju cyklu pokazów
polowych SmartTour.
Nowe sieci dealerskie zostaną
objęte profesjonalną obsługą działu obsługi posprzedażowej. AGCO
już udziela pełnego wsparcia technicznego swoim dealerom i użytkownikom maszyn grupy AGCO,

niezależnie, czy objęte są ochroną
gwarancyjną, czy już nie. Dział
sprzedaży części zamiennych, serwisu oraz szkoleń technicznych
AGCO posiadają wykwalifikowany
personel gwarantujący najwyższą
jakość obsługi.
Sieć dealerska została przeszkolona przez personel AGCO
w każdym koniecznym aspekcie
gwarantującym Klientom fachową
i szybką reakcję serwisu czy dostawę części zamiennych, w każdym
rejonie Polski. Zdolność i gotowość

do działania w zakresie odpowiedzi na wszelkie potrzeby użytkowników i dealerów jest priorytetem
AGCO. Zapowiadane uruchomienie magazynu części zamiennych
w Polsce będzie kolejnym kamieniem milowym w realizacji strategii zapewnienia najwyższego
poziomu obsługi użytkownikom
maszyn grupy AGCO.

Źródło: AGCO Sp. z o. o.
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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Tytuł “Maszyna Rolnicza Roku 2017”i 2 Złote Medale Targów Kielce S.A.
Pierwszy dzień największych
w Polsce wydarzeń w branży
rolniczej – XXIV Międzynarodowe Targów Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach
– zakończył się sukcesem pod
względem liczby zwiedzających. Swoje nowości zdecydowało się zaprezentować ponad
700 wystawców. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.
Case IH zdobywa tytuł “Maszyna Rolnicza
Roku 2017”
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Oddział Warszawa w konkursie o tytuł
„Maszyna Rolnicza Roku
2017”, pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
w kategorii maszyny z importu,
przyznał tytuł oraz nagrodę
ciągnikom serii Case IH Maxxum Multicontroller. Celem
konkursu był wybór maszyny

rolniczej, wyróżniającej się oryginalnością konstrukcji, funkcjonalnością, bezpieczeństwem
obsługi oraz jakością pracy.
Wyboru „Maszyny Rolniczej
Roku 2017” spośród maszyn
zgłoszonych do konkursu dokonała jednogłośnie Komisja
Konkursowa powołana przez
Dyrektora ITP w uzgodnieniu ze współorganizatorami
konkursu.
Case IH Farmlift zdobywcą Złotego Medalu Targów
Kielce S.A.
Seria Farmlift marki Case IH,
obejmująca sześć modeli – od
zwrotnej ładowarki Farmlift
525, zaprojektowanej z myślą o użytkowaniu w niskich
budynkach i oborach, aż po
Farmlift 935, która z łatwością podnosi ciężkie ładunki
na duże wysokości – została
uhonorowana przez Kapitułę
Konkursową Złotym Medalem
Targów Kielce S.A. O uznaniu

serii Farmlift na laureata konkursu zadecydowały między
innymi następujące cechy: właściwości funkcjonalne, parametry eksploatacyjne, ergonomia
i bhp, efektywność stosowania,
energochłonność, jakoś i estetyka wykonania, wpływ na
środowisko naturalne. Organizatorem konkursu są Targi
Kielce S.A. oraz Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, oddział Warszawa.
Złoty Medal Targów Kielce
S.A. za oryginalny i nowatorski styl prezentacji targowej
Podczas ceremonii otwarcia
XXIV Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH wyłoniono laureata
konkursu na najbardziej oryginalny i nowatorski styl prezentacji targowej. Złoty Medal
Targów Kielce S.A. w tej kategorii przyznany został marce
Case IH. Ekspozycja Case IH
przedstawia się imponująco.

Kärcher - urządzenia
wysokociśnieniowe HD

REKLAMA

Profesjonalna klasa średnia HD
Ciesząca się świetnymi
opiniami i niezawodnością
klasa średnia urządzeń wysokociśnieniowych HD została
poddana zabiegowi przeprojektowania. Głównym celem
podczas tego zabiegu było
podniesienie ergonomii i funkcjonalności tych produktów.
Ponadto przeanalizowaliśmy
różne wymagania klientów
w różnych grupach docelowych, dlatego też stworzyliśmy modułową konstrukcję
z 3 wariantami które bazują
na jednej wspólnej platformie.
Wersja stacjonarna to proste
urządzenie z możliwością zawieszenia na ścianie. Wersja
mobilna wyposażona jest
w duże koła z praktycznym
schowkiem na wyposażenie
i akcesoria. Wersja budowlana Cage posiada stalową ramę
ochronną chroniącą urządzenie przed uszkodzeniem,
również ułatwia transport np.
na rusztowaniach. W nowym
modelu znajdziemy automatyczny reduktor ciśnienia,

mosiężną głowicę oraz duży
filtr wody chroniący głowicę
przed uszkodzeniem. Wszystkie te zabiegi przyczyniły się
do podwyższenia wydajności,
jakości oraz wygody czyszczenia. Nowa klasa średnia HD
jest zdolna do pracy w pionie
i poziomie. Łatwy dostęp do
pompy ułatwia serwis bez zdejmowania pokrywy. Duże koła
zapewniają dobrą mobilność
i profesjonalny wygląd. Kompaktowe wymiary ułatwiają

Produkty Case IH prezentowane
są na łącznej powierzchni ok.
1200m2, w tym na powierzchni
zewnętrznej – przed halą główną
oraz terminalami stanowiącymi
wyłączne wejście na wystawę.
„Dla marki Case IH targi AGROTECH są istotnym
wydarzeniem. To podczas

transport. Wszystkie usprawnienia czynią te urządzenia
idealnym rozwiązaniem do
wykorzystania na budowach,
do czyszczenia elewacji, budynków, sprzętu budowlanego, podłóg i ścian, ale również
do czyszczenia pojazdów, maszyn, jak i do wszystkich innych typowych zastosowań
gdzie mycie ciśnieniowe jest
niezastąpione.
Źródło: Kärcher Sp. z o.o.
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

tej wystawy pogłębiamy relacje z naszymi Klientami oraz
partnerami handlowymi. Marka Case IH wyróżniona została
wielokrotnie podczas tegorocznej edycji wydarzenia – zarówno za produkty naszej marki,
jak i za nowatorski styl prezentacji targowej – co sprawia nam

ogromną radość, ale i jest siłą
napędową dla naszego zespołu
do dalszej działalności na rzecz
rozwijania branży, w której pracujemy ” – podsumowuje wydarzenie Piotr Szewczuk, Case
IH Business Director Poland.
Źródło: Case IH
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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W szponach
wiecznej diety
Utrata zbędnych kilogramów od lat
jest w ścisłej czołówce pożądanych
zmian w życiu Polaków.
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Co tu zrobić, żeby pozbyć się
fałdek i boczków? Ratunku szukamy w internecie. Wystarczy
wpisać: „Jak szybko schudnąć?”
i już. Znajdziemy kilkaset sposobów, jak w dwa tygodnie zgubić
10 kg. Cudownie. Dieta działa.
Jeszcze tylko, 8, 7, 6… dni i cel
zostanie osiągnięty. Przynajmniej na chwilę. Po takiej diecie
cud wraz z powrotem do starych
nawyków, jak bumerang wrócą
zgubione kilogramy, w dodatku z nawiązką. No dobrze! Ale
przecież nie da się być całe życie
na diecie. Jak przytyję, to znów
schudnę. Jednak za każdym razem trochę trudniej, aż w końcu
każda dieta „cud” zamieni się
w „cud jak schudnę”.
Jeśli ktoś odchudza się notorycznie przez kilka lat, wówczas
prędzej lub później dojdzie do
zachwiania całego metabolizmu.
W wyniku stosowania diet redukcyjnych może się pojawić
nowy typ otyłości polegającej
na tym, że organizm zacznie się
bronić przed każdą dietą, każdą
redukcją kalorii. Dochodzi do
sytuacji, że nie jemy prawie nic,
pijemy samą wodę, a waga nie
chce nawet drgnąć. Dlaczego?
To odpowiedź organizmu na
powracające okresy energetycznego zachwiania organizmu.
Każda dieta zostaje zapamiętana
w naszej pamięci metabolicznej
przez 7 lat. Wyobraźmy sobie,
że co miesiąc zarabiamy kwotę
wystarczającą […] na przeżycie
miesiąca […]. Jednak pewnego
dnia z powodu gorszej kondycji firmy pensja zostaje zmniejszona nagle, bez uprzedzenia
o połowę. Po kilku miesiącach
sytuacja się stabilizuje i znów
otrzymujemy przez jakiś czas
wyższe wynagrodzenie. Takie
cykle powtarzają się przez kilka
lat. Jak w tej sytuacji będziemy gospodarować budżetem –
żyć z miesiąca na miesiąc czy

w lepszych czasach starać się
oszczędzać? Podobnie postępuje
nasz organizm, który przez kilka
lat konsekwentnie doświadcza
okresów niedoboru pokarmu.
W końcu nauczy się mocno
oszczędzać, co przełoży się na
coraz mniejszą skuteczność kolejnych diet odchudzających –
mówi Ilona Cichecka, dietetyk,
prowadząca kurs „Jak się nie
odchudzać” na Uniwersytecie
Otwartym SGGW.
Jeść i chudnąć
Jeść i nie tyć – to marzenie
wielu osób mających problem
z nadwagą. Dieta kojarzy się
przede wszystkim z koniecznością ograniczenia spożywanych kalorii i uczuciem głodu.
Wybierając ją na własną rękę,
zwracamy przede wszystkim
uwagę na obietnicę szybkiej
utraty masy ciała. Wydaje się,
że najlepsza dieta to taka, która
pozwala maksymalnie ograniczyć ilość spożywanych kalorii,
a przy tym maksymalnie zaspokoić głód. Nie tędy droga.
Szarpiemy się z wagą i liczymy kalorie, a efektu nie ma. […]
Ogólne populacyjne zalecenia
żywieniowe sprawdzają się tylko u połowy z nas. Skuteczność
internetowych diet odchudzających jest jeszcze niższa. Dlaczego? Problemy z utrzymaniem
prawidłowej masy ciała nie wynikają bowiem tylko z nadmiernego spożycia kalorii. Zwłaszcza
u kobiet mogą być wynikiem
różnych stanów fizjologicznych,
współistniejących chorób i niedomagań, wreszcie pewnych predyspozycji genetycznych. Czasem
problem jest natury medycznej,
czasem psychodietetycznej lub
psychologicznej, a niekiedy
wynika z nieodpowiednich dla
danej osoby nawyków żywieniowych. Zadaniem dietetyka jest
wypracowanie z pacjentem takiego modelu odżywiania, który
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nie tylko będzie mu odpowiadał
pod względem metabolicznym,
lecz także da się zastosować
w jego sytuacji życiowej i przede
wszystkim nie będzie zagrażał
jego zdrowiu oraz bezie modelem
żywienia na przyszłość - mówi
Ilona Cichecka
Zamiast znów odliczać dni
do zakończenia kolejnej diety
i szarpać się z wagą, warto poszukać takiej metody odchudzania, która będzie odpowiednia
dla konkretnej osoby. Niezbędna
jest też wiedza, jak prawidłowo
zakończyć dietę i utrzymać wypracowaną masę ciała.
Źródło: SGGW
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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Kosiarki z szerokim spulchniaczem

TRAKTOR
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Modele KDTC 261 S i KDTC 301 S firmy SaMASZ zmodernizowane.
Sprawdzone i solidne kosiarki
z centralnym zawieszeniem z serii
KDTC poddano modernizacji,
dzięki której modele KDTC 261 S
i KDTC 301 S zostały wyposażone
w szeroki spulchniacz.
Kosiarki KDTC znane są z idealnego kopiowania terenu, czystości
uzyskanej paszy i ochrony darni,

a także łatwości obsługi oraz niskich kosztów eksploatacyjnych.
Brakowało jednak w tej serii kosiarek z szerokim spulchniaczem.
SaMASZ rozwiązał ten problem
poszerzając w ten sposób ofertę kosiarek KDTC o modele ze
spulchniaczem na szeroki pokos.
Wprowad z one z m i a ny

konstrukcyjne objęły ramę główną
kosiarek, która została dostosowana do listwy na szeroki pokos. To rozwiązanie pozwala na
zwiększenie wydajności i przyśpieszenie przesychania pokosu.
Zmodernizowany został również
zespół tnący, wyposażony teraz
w przekładnię zintegrowaną

z możliwością wyboru obrotów
spulchniacza - 700/1000 obr/min.
Koleją rzeczy zmianom uległ również układ zawieszenia, w tym
– zaczep, ramię ruchome, ramię
nośne oraz odciążenie.
Wykorzystanie w modernizacji
elementów składowych z innych
kosiarek (serii KT i KDD), takich

jak rama główna, zespół tnący
oraz spulchniacz, to krok w kierunku unifikacji, która umożliwia
jeszcze prostszą obsługę i eksploatację maszyn oraz łatwiejszy dostęp do części zamiennych.
SaMASZ jak zawsze skutecznie
dba o to, aby każdy kolejny sezon
był wydajniejszy, a plony obfitsze!

Dostosowanie do aktualnych potrzeb modeli kosiarek z serii KDTC
w spulchniacz na szeroki pokos
jest tego najlepszym dowodem.
Źródło: SaMASZ
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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Listwa KDTC 301 S szeroki pokos

KDTC 301 S spulchniacz szeroki
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• Wbudowany wewnętrzny adiuwant – brak
konieczności stosowania adiuwantów zewnętrznych
• Wygoda w odmierzaniu i stosowaniu w porównaniu
do form stałych
• Łatwość mieszania z innym środkami ochrony
roślin występującymi w różnych formach użytkowych
• Idealny komponent do sporządzania mieszanin
opryskowych zwiększający spektrum zwalczanych
chwastów

