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W Poznaniu odbyła się konferencja prasowa SAATEN-UNION Polska,
pt. „20 lat działalności na polskim rynku”.
REKLAMA

Od Lewej: Rafał Spychała – Product manager ds. Kukurydzy i soi, Leszek Goliński – Prezes zarządu Saaten-Union Polska,
Wolfgang Glaser – Dyrektor zarządzający Saaten-Union GmbH, Michał Pepka – Manager ds. zbóż mieszańcowych i marketingu,
Tomasz Szymański – Product manager ds. zbóż konwencjonalnych
Wolfgang Glaser – Dyrektor
zarządzający SAATEN-UNION
GmbH, przedstawił udziałowców firmy wraz z charakterystyką produktową, strukturą
wewnętrzną, zasięgiem geograficznym oraz planami rozwojowymi na przyszłość pt.
„SU 2020”.
Firma SAATEN-UNION
GmbH została założona
w 1965 roku w Niemczech
przez 7 średniej wielkości, prywatnych firm hodowlanych.
W ofercie SAATEN-UNION
znajdują się odmiany: kukurydzy, pszenicy, jęczmienia,
rzepaku, buraka pastewnego, żyta, owsa, traw, soi,
słonecznika, roślin międzyplonowych oraz traw (Część
z nich znajduje się w ofercie
firm współpracujących).
SAATEN-UNION GmbH posiada swe odziały w 9 europejskich krajach (Wielka Brytania,
Francja, Niemcy, Polska, Czechy, Węgry, Rumunia, Ukraina
oraz Rosja).

Leszek Goliński – Prezes zarządu SAATEN-UNION Polska
przybliżył historię działalności spółki w Polsce. Oficjalna
obecność firmy w Polsce rozpoczyna się od 1996 r. zatrudnieniem pierwszych rezydentów/
przedstawicieli handlowych.
Dwa lata później, w Listopadzie 1998 roku powstaje SAATEN-UNION Polska, spółka
prawa handlowego z siedzibą w Wągrowcu. Faktyczna
działalność gospodarcza „od
pierwszej faktury” rozpoczyna się w styczniu 1999 roku.
W 2002 roku zarejestrowano
pierwszą poza granicami Niemiec spółkę córkę Agrobras.
Kolejnym krokiem było założenie w 2003 roku Stacji
doświadczalno-hodowlanej
w Spytkówkach k. Racotu,
a latem 2010 roku założona
zostaje nowa stacja hodowlano-nasienna NPZ-Lembke
w Goli k. Gostynia.
W aktualnej ofercie SAATEN-UNION Polska znajduje

się 111 odmian roślin rolniczych, w tym 67 populacyjnych: zbóż ozimych i jarych,
roślin strączkowych i lnu oraz
14 mieszańcowych: żyta i pszenicy ozimej a także 30 odmian
kukurydzy.
Rafał Spychała Product
Manager ds. kukurydzy i soi
przybliżył ofertę odmian kukurydzy na sezon 2019. Obecnie
w portfolio odmian kukurydzy SAATEN-UNION Polska
znajduje się 30 mieszańców podzielonych na klasy wczesności
FAO: od 190 (SUFASTER) przez
220-230 (PETROSCHKA) aż
do 300 (BADIANE). Szczególną uwagę zwrócono na
takie odmiany jak: JANERO
(FAO 240), o użytkowości
ziarnowej; KORYNT (FAO
230-240), też mieszaniec
ziarnowy; SURTERRA (FAO
250) na ziarno i kiszonkę;
NEUTRINO (FAO 240-250) na
kiszonkę; SURPRIME (FAO
260), zarejestrowany w Polsce, w 2017 roku, na kiszonkę

i biogaz oraz SUCORN (FAO
260) na kiszonkę.
W ofercie SAATEN-UNION
Polska na sezon 2019 znajdują się również 4 odmiany soi
o zróżnicowanej wczesności:
od wczesnej ADSOY, przez
średnio-wczesną SCULPTOR
i średnio-późną ACARDIA aż
do późnej CORALINE.
Tomasz Szymański Product
Manager ds. zbóż konwencjonalnych przedstawił wykorzystanie nowoczesnych
technik hodowlanych do
tworzenia nowych odmian
w obrębie firm hodowlanych
SAATEN-UNION.
W strukturze firmy znajduje
się przedsiębiorstwo usługowe SAATEN-UNION Biotec,
odpowiedzialne za rozwijanie i praktyczne stosowanie
w hodowli odmianowej takich
technik laboratoryjnych jak:
Kultury in vitro, markery
molekularne oraz badanie
dystansu genetycznego czy
cytometria przepływowa.

W obrębie firmy funkcjonuje
ponad 100 punktów doświadczalnych w całej Europie.
Na najbliższy sezon polecono: pszenicę ozimą
EXPO (E), zarejestrowaną w 2018 w Niemczech;
pszenżyto ozime TADEUS,
zarejestrowane w 2017 roku
w Polsce oraz jęczmień ozimy
JAKUBUS.
Spotkanie zakończyła prezentacja Michała Pepki Managera ds. zbóż mieszańcowych
oraz marketingu, dotycząca
zbóż mieszańcowych oraz HYSEED, nowej marki w obrębie
produktów SAATEN-UNION
Polska.
Program hodowlany żyta
mieszańcowego rozpoczęto
w połowie lat 80, czego rezultatem są odmiany: SU RAPID
F1 i SU PERFORMER F1. Na
sezon 2019 polecona została
odmiana SU PROMOTOR F1.
Sukcesem była rejestracja
w 1999 roku w Niemczech odmiany HYBNOS 1 F1 – pierwszej komercyjnej odmiany
pszenicy mieszańcowej. Pierwszą zarejestrowaną odmianą
pszenicy hybrydowej w Polsce
była HYBERY F1 (2015). Nowością w ofercie pszenic mieszańcowych na sezon 2019 jest
HYMALAYA F1.
Stosunkowo nową grupą
odmian w obrębie HYSEED
jest jęczmień ozimy. Pierwszą
odmianą jęczmienia ozimego
mieszańcowego SAATEN-UNION była HEDY F1, zarejestrowana w 2017 roku
w Austrii. Odmiany pochodzące z programu hodowlanego SU, charakteryzują się
obniżoną w stosunku do odmian populacyjnych normą
wysiewu (>50%), tolerancją
na opóźnione siewy oraz ulepszoną zimotrwałością. W ofercie na sezon 2019 znajdować
się będzie m.in. odmiana SU
HYLONA F1, zarejestrowana
w 2018 roku w Czechach.
Źródło: SAATEN UNION
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Agro kredyt!

Oferta na oświadczenie.
Gotówka do 550 tys. na:
areał, inwentarz, maszyny,
nawóz, oraz bieżące wydatki.

Banki rolnicze w jednym
miejscu. Dojazd cały kraj
Tel. 570 315 907
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Konferencja prasowa podsumowująca rok 2018

Do nowego biura BASF
Polska, przybyli dziennikarze
mediów prasowych, internetowych i telewizyjnych. Konferencję prowadziła Monika

Glen – Kierownik Działu Komunikacji i serwisów.
Cezary Urban – Dyrektor Działu BASF Agricultural Solutions podsumował

rok2018 wskazując na duże
znaczenie, jekie miało przejęcie
części aktywów od firmy Bayer oraz podkreślając, jak bardzo ważny jest dla nas rozwój

i innowacje przy jednoczesnym
oferowaniu rozwiązań praktycznych dla naszych klientów.
Dużo niższe opady oraz
wysokie temperatury od połowy kwietnia były istotnym
elementem wpływającym na
rozwójrynku w 2018 roku
w Europie – powiedział Jacek Brol – Kierownik Działu
Marketingu. Spadki wartości
rynku obserwowaliśmy także
w Polsce. W nadchodzącym
roku powinniśmy być przygotowani na bardzo niskie
powierzchnie upraw rzepaku
w Europie, co może wpłynąć
na lekkie podwyżki cen. Niskie
zbiory pszenic oraz niski poziom zapasów mogą wpłynąć
na utrzymanie się atrakcyjnych cen pszenicy oraz innych
zbóż. Niskie ceny jabłek niosą
ryzyko obniżek wartości rynku fungicydowego. Jacek Brol
wskazał także na innowacyjne
rozwiązania, które już są lub
za chwilę pojawią się w ofercie BASF, m.in.: kompletną
platformę Xarvio w zakresie
„digital farming” oraz Revysol

– nową substancję aktywną,
należącą do grupy inhibitorów
biosyntezy steroli.
Otrzymujemy coraz więcej informacji dotyczących
nielegalnych oraz podrobionych środków ochrony
roślin – zaznaczyła Natalia
Gackoska – Specjalista ds.
Rejestrac – przedstawiająć
działania BASF oraz Polskiego Stowarzyszenia Ochrony
Roślin w tym zakresie.
O nowej zaprawie nasiennej
– Kinto Plus, która znajdzie się
w ofercie handlowej w przyszłym sezonie, opowiedział
Tomasz Jaskulski – Regionalny Doradca Agronomiczny.
Wskazał na ulepszoną formułę, opartą o nową substancję
aktywną – Xemium.
Portfolio fungicydów do
ochrony warzyw i truskawki
powiększy się o nowy produkt
– powiedział Marcin Chojecki
– odpowiedzialny za produkty
do ochrony warzyw i roślin
strączkowych. Dagonis uzupełnia ofertę produktów do
ochrony warzyw i tym samym

możemy już mówić o pełnym
systemie ochrony od BASF.
Rozszerzoną rejestrację ma także herbicyd Wing P 462,5 EC.
Teraz można go stosować nie
tylko w kukurydzy, ale także
w uprawach strączkowych oraz
warzywach.
Odmiany nasion rzepaku jarego, które znalazły się w ofercie na nadchodzący sezon,
pokazał Tomasz Kowal – Kierownik ds. Sprzedaży Nasion.
Wymienił także 8 powodów,
dla których warto wybierać odmiany mieszańcowe InVigor.
Nowy system klamry pirymetanilowej, oparty o fungicyd do ochrony jabłoni Faban
400 S.C., przedstawił Tomasz
Lewandowski odpowiedzialny
za produkty do ochrony sadów. Na zakończenie zaprosił
także na kolejną edycję konferencji FruitPro, która odbędzie się w dniach 13-14 lutego
2019 roku na terenie Targów
Kielce.

wprowadza na rynek najnowszą odmianę kukurydzy typu
dent w segmencie średniopóźnym (FAO270), z przeznaczeniem do uprawy na ziarno
i bioetanol.
DKC 3787 to odmiana o unikalnym połączeniu bardzo
wysokiego potencjału plonowania na ziarno oraz wczesności – plonuje na poziomie
najpóźniejszych odmian przy
relatywnie niskiej wilgotności
ziarna w czasie zbioru. Wydaje
bardzo wysokie plony ziarna
na poziomie najpóźniejszych
odmian możliwych do uprawy na terenie naszego kraju.
W doświadczeniach łanowych DEKALB w 2018 roku
w miejscowości Gumna, DKC
3787 osiągnęła rekordowy
plon 15.9 t/ha przy wilgotności 18,3%.
Cechuje ją dobry wigor wiosenny, średnio wysokie rośliny
z nisko zawieszonymi kolbami
oraz wysoka tolerancja na wyleganie łodygowe i korzeniowe.
Koszulki okrywające kolby są

luźne, co ułatwia oddawanie
wody i przyspiesza zbiór. Odmianę cechuje wysoka odporność na fuzariozę łodyg i kolb.
Jest polecana do uprawy na
wszystkich stanowiskach glebowych w centralnej i południowej Polsce.

Nowości w portfolio Bayer

Źródło: BASF Polska
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Jolanta Malinowska-Kłos

Na rzecz innowacyjnego zrównoważonego rolnictwa
Bayer zaprezentował nowości w swojej ofercie na
sezon 2019 w zakresie innowacyjnych środków ochrony
roślin oraz nową odmianę
kukurydzy.
Huzar Activ Plus
Herbicyd do ochrony pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego
i żyta.
To kompleksowe, proste
i wygodne rozwiązanie problemu chwastów w zbożach.
Huzar Activ Plus skutecznie
zwalcza uciążliwe chwasty
bez konieczności wykonywania mieszanek zbiornikowych. Środek działa na
ponad 50 gatunków chwastów - jednoliściennych (takich, jak miotła zbożowa,
owies głuchy, wiechliny,
chwastnica jednostronna)
oraz dwuliściennych (m.in.
fiołek polny, chaber bławatek,
jasnoty, rdesty, przetaczniki).
Ma działanie nalistne i odglebowe, a efekt jest szybko
widoczny.

Huzar Activ Plus najskuteczniej niszczy młode, intensywnie rosnące chwasty.
W jego składzie znajdują się:
jodosulfuron 10g/l, tienkarbazon 7,5 g/l oraz 2,4 D 300 g/l.
Nowa, lepsza formuła Huzar
Activ Plus - dzięki tienkarbazonowi - stabilizuje działanie
na chwasty jednoliścienne oraz
zapewnia skuteczne zwalczanie dwuliściennych. Płynna
formulacja OD zapewnia równomierne pokrycie i szybkie
pobieranie herbicydu przez
chwasty oraz odporność na
zmywanie przez deszcz.
Środek cechuje elastyczny
termin stosowania, a także
brak ograniczeń w uprawie
roślin następczych. Herbicyd
można stosować wiosną do
fazy pierwszego kolanka zbóż.
Łatwy w stosowaniu: jeden
produkt, jedna dawka 1L/ha.
Bandur
Herbicyd do ochrony ziemniaka, marchwi, pasternaku,
cebuli z siewu, czosnku, pietruszki, grochu, słonecznika,

kminku zwyczajnego a także na plantacji wierzby energetycznej oraz w szkółkach
drzew iglastych.
Bandur to herbicyd sprawdzony na milionach hektarów
różnych upraw w Europie i na
innych kontynentach – teraz
dostępny również w Polsce.
Herbicyd selektywny, o działaniu kontaktowym. Substancją
czynną jest aklonifen - to jedyna znana substancja czynna,
która równocześnie pełni rolę
dwóch substancji. Działanie
aklonifenu związane jest z hamowaniem dwóch enzymów
aktywnych odpowiedzialnych
za syntezę chlorofilu oraz syntezę karotenoidów.
Preparat działa na różnorodne chwasty: wrażliwe są
chwastnica jednostronna,
fiołek polny, komosa biała,
średnio wrażliwe - rdestówka
powojowata (syn. rdest powojowaty). Odporna na działanie
preparatu jest iglica pospolita.
Po zastosowaniu środek pobierany jest przez liścienie oraz

koleoptyl chwastów. Aklonifen nie jest pobierany przez
korzenie, stąd wilgotność gleby oraz temperatura w czasie
zabiegu nie mają aż tak wielkiego znaczenia. Najlepiej działa na chwasty w trakcie ich
kiełkowania i wschodów oraz
na chwasty w fazie liścieni.
Bandur, stosowany doglebowo, tworzy na powierzchni
gleby tzw. „powłokę ochronną”. Środek pozostaje aktywny
przez 2-3 miesiące po zabiegu,
ograniczając zachwaszczenie
wtórne.
W zależności od uprawy
Bandur stosowany jest w dawce
2,5-3 l/ha jako zabieg jednorazowy (przedwschodowy) lub
w dawkach dzielonych (zabieg
przed i po wschodach). Bandur
to alternatywa dla ochrony
upraw, w których wcześniej
stosowano herbicydy oparte
na linuronie.
DKC 3787 - nowa odmiana
kukurydzy
W 2019 roku DEKALB
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MIĘDZYNARODOWE TARGI MASZYN I SPRZĘTU DLA ROLNIKÓW I HODOWCÓW

LUTEGO
Park Ekspozycyjny Paris Nord Villepinte - Francja

TOGETHER WE GROW THE WORLD

ZAREJESTRUJ DARMOWĄ

WEJŚCIÓWKĘ POPRZEZ

simaonline.com
z kodem PROMORAPR
KONTAKT: promopol@it.pl

USŁUGI DOSTOSOWANE
DO POTRZEB ODWIEDZAJĄCYCH
RECEPCJA : Klub Międzynarodowy zlokalizowany

przy wejściu do Hali 6, powitanie w jęz. polskim,
zwiedzanie targów dla grup, etc.
Darmowe odwiedzanie gospodarstw usytuowanych
w regionie paryskim.
BIZNES : indywidualne spotkania z wystawcami.

DOŁĄCZ DO NAS

#SIMA

EXPOSIMA
70, avenue du Général de Gaulle - 92058 Paris La Défense cedex
Tel.: +33 (0)1 76 77 11 11 - Fax: +33 (0)1 53 30 95 09
E-mail: sima@comexposium.com
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Ambitne plany CIECH Sarzyna
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Dalszy rozwój oferty produktowej oraz ekspansja zagraniczna priorytetami na rok 2019.

Prezes Zarządu CIECH Sarzyna, Mariusz Grelewicz
CIECH Sarzyna, największy polski producent środków
ochrony roślin, przedstawił
swoje ambitne plany na rok
2019. Fundamentem rozwoju
biznesu AGRO Grupy CIECH
ma być intensywna rozbudowa oferty produktowej, postępująca ekspansja zagraniczna
oraz silna integracja z przejętą
w lipcu 2018 roku spółką PROPLAN - hiszpańskim dostawcą środków ochrony roślin,
działającym na trzech kontynentach. CIECH będzie także
nadal systematycznie wzmacniać prowadzone działania
promocyjne, w tym programy lojalnościowe dla punktów
sprzedaży i gospodarstw.
Na specjalnej konferencji
prasowej, zorganizowanej przy
okazji spotkania dla dystrybutorów środków ochrony roślin,
przedstawiciele Grupy CIECH
podsumowali również najważniejsze wydarzenia ostatnich
12 miesięcy w swoim biznesie
AGRO. Wśród najważniejszych

osiągnięć wymienili m.in.
wzrost udziałów na rynkach
zagranicznych (w 2018 roku
uruchomiono dostawy m.in.
do Kanady i Australii), rozbudowę oferty produktowej
o 12 nowości oraz imponujący
wzrost sprzedaży sztandarowych produktów CIECH Sarzyna na przestrzeni ostatnich
4 sezonów – herbicydów zbożowych (zwłaszcza spod marki
CHWASTOX) oraz glifosatu
AGROSAR 360 SL.
Nasze bardzo dobre wyniki zwłaszcza na tle kurczącego się
w ostatnich latach rynku środków ochrony roślin w Polsce
- to efekt wysokiej jakości naszych produktów, konsekwentnej rozbudowy asortymentu,
postępującej ekspansji na rynki
zagraniczne oraz wzmocnienia
obszarów sprzedaży i marketingu - mówi Mariusz Grelewicz, Prezes Zarządu CIECH
Sarzyna.
W 2018 roku CIECH Sarzyna rozbudował swoją ofertę

o 12 nowych produktów w obszarze AGRO, w tym SARMIN
maKSi - nawóz dolistny o bardzo wysokiej zawartości łatwo
dostępnego dla roślin krzemu i potasu. Ich pozytywny
wpływ na rośliny uprawne,
widoczny przede wszystkim
w postaci wzrostu poziomu
plonowania, został potwierdzony w doświadczeniach rejestracyjnych przeprowadzonych
przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Drugą ważną nowością
był w minionym roku herbicyd
zbożowy CHWASTOX Nowy
Trio 390 SL, przeznaczony do
zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej
i jęczmieniu jarym.
Jak poinformowali przedstawiciele Grupy CIECH, do
2020 roku w ofercie CIECH
Sarzyna znajdować się będzie
aż 65 produktów AGRO, czyli
dwukrotnie więcej niż w roku
2017. W 2019 roku Spółka zamierza poszerzyć swoją ofertę
o ponad 20 nowości. Bogaty
zakres ochrony upraw oferowanej przez CIECH poszerzą
dwa nowe herbicydy zbożowe
CHWASTOX UNIWERSALNY
60 SG oraz TOSCANA 75WG.
CHWASTOX UNIWERSALNY
60 SG to efektywne rozwiązanie do walki z chwastami środek o wysokiej zawartości
substancji aktywnej, wygodny
w stosowaniu i całkowicie rozpuszczalny w wodzie, dzięki

innowacyjnej formie użytkowej SG. Natomiast TOSCANA 75 WG, produkt, który
zwalcza podstawowe chwasty dwuliścienne w uprawie
zbóż, charakteryzuje znana
i sprawdzona forma użytkowa
oraz brak ograniczeń w doborze upraw następczych.
TEZOSAR 500 SC poszerzy z kolei ofertę Grupy
CIECH w obszarze ochrony
herbicydowej kukurydzy. To
środek, który chroni przed zachwaszczeniem w krytycznym
dla kukurydzy okresie, przez
6-8 tygodni po wykonaniu zabiegu, oraz zwalcza uciążliwe
chwasty dwuliścienne. Środek
ten charakteryzuje potwierdzona wysoka skuteczność przy
dawce wody 150-300 l/ha.
W asortymencie Sarzyny pojawi się także kolejny fungicyd AZOKSAR 250 SC, stosowany
zapobiegawczo lub interwencyjnie, zaraz po zaobserwowaniu pierwszych objawów
choroby. Środek ten doskonale
uzupełnia się z popularnym
fungicydem CIECH - TARCZA
ŁAN EXTRA 250 EW i charakteryzuje się szerokim oknem
aplikacji (BBCH 30-59).
Warto podkreślić również
duży sukces środków ochrony roślin oferowanych przez
CIECH poza granicami Polski. Wartość eksportu CIECH
w biznesie AGRO wzrosła
w okresie 2015-2017 o 70 procent. Spółka sprzedaje obecnie

swoje środki ochrony roślin
do około 40 krajów na całym
świecie. W 2018 roku CIECH
prowadził w tym biznesie intensywne działania handlowe
w Australii, Kanadzie i Iranie,
jednocześnie umacniając swoją
pozycję na dotychczasowych
rynkach eksportowych – m.in.
w Niemczech, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Tajlandii, Hiszpanii, Białorusi oraz w krajach
bałtyckich.
W 2018 roku CIECH wykorzystał sprzyjającą sytuację
rynkową i zwiększył dostawy
MCPA do Australii. To rynek
o ogromnym potencjale, z areałem upraw na poziomie blisko
25 mln ha (w porównaniu do
niespełna 11 mln ha w Polsce)
oraz z największym na świecie
zużyciem MCPA. Mamy rewelacyjne opinie od klientów
o naszym produkcie - przede
wszystkim ze względu na stałą
i powtarzalną, bardzo wysoką
jakość, będącą wynikiem ponad
60 lat doświadczenia Sarzyny
w produkcji środków ochrony
roślin - mówi Mariusz Grelewicz.
Przedstawiciele Grupy
CIECH podkreślili również
szereg korzyści płynących
z integracji z przejętą w lipcu 2018 roku spółką PROPLAN - hiszpańskim dostawcą
środków ochrony roślin, działającym na trzech kontynentach. Wśród nich wymienili
m.in. dostęp do zarejestrowanych substancji aktywnych

i 120 produktów końcowych.
Oznacza to duże oszczędności
dla CIECH – przeprowadzenie rejestracji produktów na
nowych rynkach jest czasochłonne i trwa od 3 do 5 lat.
Dodatkowo przygotowanie
dokumentacji i przeprowadzenie badań wiąże się z dużymi kosztami. Potencjalne
synergie wynikające z przejęcia
przez CIECH spółki PROPLAN
obejmują także wzajemną wymianę portfela produktów
dostępnych na rynkach macierzystych (Hiszpania i Polska to
odpowiednio 4. i 6. rynek środków ochrony roślin w Europie)
oraz dostęp do infrastruktury
badawczo-rozwojowej.
W 2019 roku Spółka zamierza kontynuować również
swoje intensywne działania
z obszaru marketingu i wsparcia sprzedaży, w tym rozwijać
swoje programy lojalnościowe:
„Teraz Sarzyna”, dedykowany
punktom sprzedaży środków
ochrony roślin oraz „Twoja
Sarzyna” dla gospodarstw rolnych. Wśród licznych korzyści,
które oferuje CIECH Sarzyna,
warto wskazać na atrakcyjne
bonusy i rabaty dla stałych
klientów, możliwość udziału
w spotkaniach i szkoleniach,
czy możliwość skorzystania
z nowoczesnych narzędzi
usprawniających komunikację.
Źródło: CIECH Sarzyna
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Zrównoważone rolnictwo przyszłości

Jeszcze nigdy rolnictwo nie stało przed tak ogromnymi wyzwaniami, jak obecnie.
Rośnie liczba ludności świata i w 2050 roku osiągnie
10 mld. Zapotrzebowanie na
żywność zwiększy się o połowę (w niektórych regionach
Afryki i Azji nawet o 100%).
Wyzwaniem są coraz bardziej
ekstremalne warunki pogodowe – wzrost temperatury,
susze, powodzie. Jednocześnie
część zasobów naturalnych
bezpowrotnie ginie, kurczą
się zasoby ziemi uprawnej,
a ona sama – jałowieje. Dziś
jedynie 3 proc. powierzchni
Ziemi stanowią grunty orne.
Zaledwie 18 proc. z nich –
czyli 0,5 proc. powierzchni
Ziemi – można przeznaczyć
pod uprawę żywności.

Świat potrzebuje wyższej efektywności rolnictwa
i zrównoważonego podejścia,
uwzględniającego poszanowanie środowiska - mówi Joerg
Rehbein, Head of Central &
Eastern Europe Crop Science, Bayer - Wzrost populacji,
zmiany klimatyczne, kurczenie
się zasobów wymagają od rolnictwa nowego podejścia i innowacji: problemów jutra nie
da się rozwiązać wczorajszymi
metodami. Dlatego Bayer propaguje transformację cyfrową
w rolnictwie, innowacje i rozwiązania wspierające zrównoważoną produkcję żywności.
Szacuje się, że korzyści płynące z cyfryzacji rolnictwa

mogą wynieść 330 miliardów
dolarów do 2025 r. Równocześnie dzięki rolnictwu cyfrowemu można osiągnąć zbiory
wyższe o 25%.
Innowacyjne technologie cyfrowe odgrywają kluczową rolę
w optymalizacji wykorzystania nasion, środków ochrony
roślin i produktów biologicznych i przez to przyczyniają
się do bardziej wydajnego wykorzystania zasobów - dodaje Joerg Rehbein - Rolnictwo
cyfrowe zapewni na przykład
zmniejszenie zużycia środków
ochrony roślin w przeliczeniu
na hektar (poprzez wskazania
do stosowania tylko takiej ich
ilości, jaka jest potrzebna do

ochrony upraw) oraz optymalizację dawki nasion do
wysiewu.
Świat wkracza w nową erę
rolnictwa – która niesie za sobą
wielkie wyzwania, domagające się nowych, zrównoważonych rozwiązań i technologii,
umożliwiających rolnikom
zwiększenie produkcji przy
ograniczeniu nakładów. Innowacje są niezbędne, by w zrównoważony sposób wytwarzać
zdrowszą, bezpieczniejszą
i bardziej przystępną żywność
dla rosnącej populacji. Dlatego
badania i rozwój są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek w historii, aby rolnictwo stało się
równocześnie bardziej wydajne

i bardziej zrównoważone.
Firma Bayer, z rocznymi
wydatkami na R&D rzędu
4,5 mld euro, podtrzymuje
zobowiązania w zakresie innowacyjności, zrównoważonego rozwoju i transformacji
cyfrowej, których celem jest
zapewnienie żywności dla
szybko rosnącej populacji,
bez ryzyka wyczerpania zasobów - mówi Joerg Rehbein.
Bayer wzmacnia swoją pozycję rynkową, łącząc wiedzę
w dziedzinie nasion, cech genetycznych i środków ochrony
roślin (także biologicznych)
z głębokim zaangażowaniem
w innowacje i zrównoważone
praktyki rolnicze. W efekcie

rolnicy zyskują szeroką gamę
rozwiązań zaspokajających
ich bieżące i przyszłe potrzeby, w tym udoskonalone rozwiązania w dziedzinie nasion
i cech genetycznych, rolnictwa
cyfrowego i ochrony upraw.
W średnim i długim okresie
firma będzie w stanie zapewnić klientom udoskonalone
rozwiązania oraz zoptymalizowaną paletę produktów
w oparciu o wnioski z analiz agronomicznych, wsparte
przez zastosowanie „cyfrowego
rolnictwa” (Digital Farming).
Źródło: Bayer
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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W terminie od dnia 15.01.2019 r. do dnia 25.06.2019 r. Agencja prowadzi nabór wniosków o przyznanie
dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany
mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.
Wnioski należy składać do
kierownika biura powiatowego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego
ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta
rolnego.
Dopłaty udziela się do powierzchni gruntów ornych
obsianych lub obsadzonych
materiałem siewnym kategorii
elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych określonych w rozporządzeniu Rady
Ministrów.
Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon
lub poplon.
Wysokość pomocy ustala się
jako iloczyn deklarowanej przez

rolnika we wniosku powierzchni
upraw i stawki dopłaty.
W myśl art. 40c ust. 6 pkt
1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o organizacji niektórych rynków
rolnych stawki dopłat do 1 ha
powierzchni gruntów ornych
obsianych lub obsadzonych
materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany,
określane są corocznie do dnia
30 września, w drodze rozporządzenia Rady Ministrów
w sprawie stawek dopłat do
1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych
materiałem siewnym kategorii
elitarny lub kwalifikowany.
Wysokość stawek będzie
wyliczana z uwzględnieniem

Kredyt preferencyjny
a ubezpieczenie upraw
Zarząd KRIR zwrócił się do
MRiRW z prośbą o interwencję
w związku z nieuznawaniem
przez banki ubezpieczenia
upraw rolnych przy udzielaniu kredytów preferencyjnych.
W protokołach z szacowania
strat spowodowanych suszą
istnieje rubryka dotycząca wystąpienia suszy, wpisywana
przedziałem czasowym wystąpienia suszy i jest to najczęściej data od 1 kwietnia 2018 r.
do 25 czerwca 2018 r. Ta data
wynika z monitoringu suszy
prowadzonego przez IUNG.
Ubezpieczenia upraw jarych
uruchamiane są przeważnie
przez firmy ubezpieczeniowe
pod koniec marca każdego
roku, a praktyką jest wśród
rolników, że ubezpieczają
uprawy jare dopiero po ich
wysianiu i wschodach, co
skutkuje zawieraniem umów
ubezpieczeniowych pod koniec
kwietnia i na początku maja.
Z Zarządzenia nr
12/2015 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 12 marca
2015 r. wynika, że co najmniej
REKLAMA

50% powierzchni upraw ma
być ubezpieczona od jednego
z ryzyk wymienionych w zasadach udzielenia kredytów
preferencyjnych – przed dniem
wystąpienia klęski.
Z tego powodu banki odmawiają udzielania kredytów
preferencyjnych, ponieważ rolnicy często nie mieli jeszcze
ubezpieczonych upraw jarych
jak wskazano wyżej.
Podkreślono, że na podstawie tych samych protokołów
strat, ARiMR przyznawała
rolnikom pomoc suszową
– dlatego też, tym bardziej
niezrozumiałe są działania
banków w tym zakresie. Różnica w oprocentowaniu kredytów
jest znacząca, bo preferencyjny kredyt to 0,5%, a banki
proponują rolnikom kredyt
z oprocentowaniem 2,8%.
Zarząd KRIR zwrócił się
więc do Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi o rozwiązanie w/w problemu przez np.:
spowodowanie wprowadzenia
przez Prezesa ARiMR stosownych zmian w Zarządzeniu.
Źródło: KRIR

powierzchni upraw zadeklarowanych we wnioskach złożonych do
BP ARiMR oraz środków finansowych przeznaczonych na ten
cel w danym roku budżetowym.
Dopłatami z tytułu zużytego
do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny
lub kwalifikowany obejmuje się

REKLAMA

materiał siewny kategorii elitarny
lub kwalifikowany następujących
gatunków roślin uprawnych:
Zboża: jęczmień, owies (nagi,
szorstki, zwyczajny), pszenica
(twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto;
Rośliny strączkowe: bobik,
groch siewny (odmiany roślin

rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
Ziemniak.
Całkowita kwota pomocy
de minimis przyznana jednemu producentowi rolnemu nie
może przekroczyć wysokości
15 000 euro w okresie trzech
lat podatkowych (obrotowych),

przy czym jeśli producent rolny
jest powiązany osobowo lub kapitałowo z innym/i podmiotem/
ami to limit 15 000 euro należy
odnieść do „jednego przedsiębiorstwa” w rozumieniu art.
2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013.
Źródło: KRIR
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FIRMOWE HITY ROKU 2019 PRZYZNANE
Jak co roku, w grudniowym wydaniu Raportu Rolnego, już po raz jedenasty
przedstawiliśmy produkty ubiegające się o miano FIRMOWEGO HITU ROKU 2019.
Podczas XXV Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH
2019 w Kielcach, zostaną wręczone wyróżnienia FIRMOWT HIT ROKU
2019 Raportu Rolnego, 8 firmom startującym w tej rywalizacji produktowej.
Miano FIRMOWY HIT ROKU 2019 uzyskały następujące produkty:

– Odmiana kukurydzy – OP MAURRA (FAO 240/250)
OSEVA Polska Sp. z o.o.
– Odmiana kukurydzy – Brigado (FAO 250)
SAATBAU
– Odmiana pszenicy ozimej – EUFORIA
Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR
– Nawóz magnezowo-siarkowy – MacroSpeed GREEN
Ampol-Merol Sp. z o.o
– Mikroelementowy nawóz dolistny – PROLEAF MAX 4.0.
PROCAM
– Nawóz organiczno-mineralny – GRAMED
Bio-Med Sp. z o.o.
– Seria przenośników ślimakowych o średnicy 200 mm:
T 447/1, T 447/2 i T 447/3
POM Augustów Sp. z o.o.
– Wilgotnościomierz do ziarna – Dramiński twist grain pro
DRAMIŃSKI S.A.

Zmiany w obszarach ONW
W związku z licznymi zastrzeżeniami rolników dotyczącymi zmian ONW, na
prośbę samorządu rolniczego, Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi zorganizowało
w dniu 8 stycznia 2019 roku
spotkanie informacyjne dla
wojewódzkich izb rolniczych
na temat nowych zasad wyznaczania obszarów ONW.
Spotkaniu przewodniczył
pan Ryszard Zarudzki Podsekretarz Stanu w MRiRW.
Prezentacje na temat nowych
zasad i sposobu wyznaczenia
ONW nizinnych oraz aktualizacji ONW typu górskiego prowadzili przedstawiciele
Instytutu Uprawy Nawożenia
i Gleboznawstwa w Puławach
oraz Instytutu Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej, którzy opracowali metodykę wyznaczania obszarów o niekorzystnych

warunkach gospodarowania
zgodnie z wymaganiami UE
oraz przeprowadzili proces
przyporządkowania poszczególnych obrębów geodezyjnych do konkretnych typów
ONW. W dyskusji na pytania delegatów izb rolniczych
odpowiadali dyrektorzy Departamentu Strategii, Analiz
i Rozwoju oraz Departamentu
Płatności Bezpośrednich.
Podczas spotkania jednoznacznie stwierdzono, że nie
ma możliwości zmiany wyznaczonych obszarów w bieżącym roku. Zdaniem resortu
rolnictwa wynegocjowano najkorzystniejsze rozwiązania dla
rolników w ramach przepisów
UE. Zgłoszone przez izby rolnicze zastrzeżenia zostaną rozpatrzone i wyjaśnione w trybie
indywidualnym.
W związku ze zmianami rolnicy, których gospodarstwa

utraciły status ONW będą
mogli złożyć w 2019 roku
oświadczenie zamiast wniosku
o płatności bezpośrednie, podobnie jak w roku 2018, jeżeli
nie nastąpiły w gospodarstwie
żadne inne zmiany. Rolnikom
tym zostanie naliczone wsparcie przejściowe rekompensujące częściowo utratę tej formy
finansowania.
Rolnicy, których gospodarstwa znajdują się na nowo wyznaczonych obszarach i będą
mogli skorzystać z tej pomocy
po raz pierwszy będą musieli złożyć wnioski o płatności
bezpośrednie. W przeciwnym
razie nie otrzymają wypłaty
w ramach działania „Płatności
dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi
szczególnymi ograniczeniami” objętego PROW na lata
2014–2020.
Źródło: KRIR

Kredyty bez prowizji
i z atrakcyjną marżą

Rusza promocyjna oferta Banku BGŻ BNP
Paribas dla rolników.
Środki na produkcję rolną,
inwestycje w ogniwa fotowoltaiczne i realizację projektów
z dotacją unijną dostępne są
na preferencyjnych warunkach
w najnowszej ofercie Banku
BGŻ BNP Paribas dla rolników.
15 stycznia ruszyła kampania
Agro Ofensywa.
- W zmieniającym się świecie
rolnicy wciąż walczą o wyższą jakość, starają się sprostać
rosnącym wymaganiom i potrzebom klientów, modernizują
swoje gospodarstwa, by były
bardziej nowoczesne i wydajne. Ponoszą w związku z tym
ogromne nakłady na inwestycje
i produkcję, dlatego chcemy im
ułatwić prowadzenie biznesu.
Przede wszystkim oferujemy
kredyt tańszy, a co za tym idzie
bardziej dostępny. Zrezygnowaliśmy z prowizji za udzielenie
kredytu i obniżyliśmy marże
tak, by oprocentowanie pożyczek było jak najbardziej
korzystne – mówi Maciej Piskorski, dyrektor Departamentu
Produktów Agro w Banku BGŻ
BNP Paribas.
Rolnicy, którzy zdecydują
się na skorzystanie z rozwiązań przygotowanych przez
Bank BGŻ BNP Paribas przede
wszystkim nie zapłacą prowizji
za udzielenie kredytu. Ponadto,
zawierając odpowiednie polisy

ubezpieczeniowe, mogą liczyć
na preferencyjne marże.
Jeśli zechcą skorzystać z kredytu Agro Ekspres – udzielanego
w rachunku bieżącym na dowolny cel związany z prowadzeniem gospodarstwa rolnego
– marża może zostać obniżona
nawet do 0,99 proc. Warunkiem skorzystania z niskiego
oprocentowania jest zawarcie
odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej, a jej wariant wpływa
na wysokość marży. Maksymalna kwota, jaką można uzyskać
w ramach kredytu Agro Ekspres
to 2 miliony złotych.
Na atrakcyjne warunki mogą
liczyć również rolnicy, którzy
planują inwestycje w zakup
i montaż ogniw fotowoltaicznych. Korzystając z oferty
Banku BGŻ BNP Paribas, nie
zapłacą prowizji, natomiast
marża kredytu – po zawarciu
odpowiedniego ubezpieczenia
– wyniesie 3 proc. Rolnicy, którzy zdecydują się na wdrożenie ekologicznych rozwiązań
energetycznych w swoim gospodarstwie, co przy realnych
prognozach wzrostu cen za
energii elektryczną jest również rozwiązaniem istotnym
z punktu ekonomicznego,
mogą liczyć na kredyt w wysokości nawet 300 tysięcy złotych, który będą mogli spłacać

przez maksymalnie 10 lat. Konieczny będzie 15-procentowy
wkład własny i zabezpieczenie
kredytu.
Z kolei rolnicy, którzy chcą
realizować projekty współfinansowane ze środków unijnych,
mogą skorzystać z preferencyjnego kredytu Unia+. Obecnie
plany inwestycyjne w ramach
PROW wchodzą w fazę realizacji, dlatego też odpowiednia
oferta finansowa jest kluczowa.
Za jego udzielenie nie zapłacą
prowizji, a wymagane będzie jedynie ubezpieczenie oraz wkład
własny o równowartości co najmniej 10 proc. inwestycji.
O kredyty na promocyjnych
warunkach mogą ubiegać się
zarówno dotychczasowi, jak
i nowi klienci Banku. Ci ostatni
mogą skorzystać również z oferty kredytu preferencyjnego na
kwotę co najmniej 200 tysięcy
złotych.
Bank BGŻ BNP Paribas trzy
lata z rzędu utrzymał tytuł „Banku Najlepszego dla Rolnika”
w rankingu przygotowywanym
przez agencję konsultingową
Martin & Jacob. W najnowszej jego edycji zdobył najwięcej
punktów zarówno w kategorii
oferta, jak i jakość obsługi.

BASF rozpoczyna produkcję
swojego najnowszego fungicydu
Revysol® w fabryce w Hannibal.
Dzięki nowej substancji czynnej,
firma BASF dostarczy rolnikom
na całym świecie narzędzie,
zapewniające zdrowe uprawy
na dłuższy czas oraz wzmocni
swoją pozycję lidera na rynku
fungicydów. Revysol jest pierwszym fungicydem produkowanym w zakładzie w Hannibal.
Z uwagi na trwające procedury
rejestracyjne, oczekuje się, że
produkt zostanie wprowadzony na pierwsze rynki w sezonie
2019/2020.
„Mamy przyjemność ogłosić
rozpoczęcie produkcji w zakładzie w Hannibal. Jest to znaczący krok ku udostępnieniu tego
wysoce skutecznego fungicydu
naszym klientom” — powiedział
Markus Heldt, prezes Agricultural Solutions w firmie BASF.

Dzięki inwestycji o wartości
przekraczającej dziesięć milionów euro, BASF udoskonalił
swój istniejący system produkcyjny, aby umożliwić wytwarzanie nowej substancji czynnej.
Umiejscowienie pierwszego zakładu produkcji Revysolu w Stanach Zjednoczonych
podkreśla strategiczne znaczenie
tego nowego fungicydu na rynkach północnoamerykańskich.
„Jesteśmy dumni, że Hannibal
to pierwsze miejsce produkcji
Revysolu” — powiedziała Anne
Berg, wiceprezes ds. produkcji
na rynki amerykańskie w BASF
Agricultural Solutions.
„Do tej decyzji skłonił nas
wysoki poziom technologiczny
zakładu i doświadczenie jego
pracowników. Jest to inwestycja
w jego przyszły rozwój, który zabezpieczy istniejące miejsca pracy oraz pozwoli stworzyć nowe.”

Oczekuje się, że Revysol stanie się nowym bestsellerem firmy
BASF na rynku fungicydów. Ma
potencjał osiągnięcia sprzedaży
o wartości przekraczającej 1 mld
euro. Firma BASF złożyła wniosek
o rejestrację Revysolu w 60 krajach w Europie, Azji i Amerykach
dla ponad 40 rodzajów upraw.
Chroniony prawnie związek
został opracowany tak, by spełnić restrykcyjne normy przy zachowaniu wyjątkowo wysokiej
skuteczności i selektywności
w szerokim zakresie upraw. Jego
szybkie i długotrwałe działanie
pozwoli rolnikom odnieść korzyści w postaci lepszego zarządzania
gospodarstwami. Revysol będzie
dostępny w specjalnie dopasowanych formulacjach dla rolników
na całym świecie i pozwoli im
lepiej chronić uprawy w różnych
warunkach wzrostu.

Źródło: Bank BGŻ BNP Paribas
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Nowy fungicyd od BASF

Źródło:BASF

styczeń/luty 2019 r. | Raport Rolny

Wnioski na restrukturyzację małych gospodarstw

RAPORT

7

Od 28 lutego do 29 marca 2019 r. w oddziałach regionalnych ARiMR można składać wnioski o przyznanie
pomocy na „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem
upoważnionej osoby lub wysłać rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej. W tym ostatnim
przypadku o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania przesyłki.
Termin przeprowadzenia
naboru oraz warunki ubiegania się o przyznanie pomocy ogłosił Prezes ARiMR
28 stycznia 2019 r. Wsparcie
na „Restrukturyzację małych
gospodarstw” finansowane
jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020. Dotychczas
przeprowadzone zostały trzy
nabory wniosków o taką pomoc, w tym jeden dla rolników
z trenów objętych afrykańskim
pomorem świń.
O premię może starać się
rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej

1 ha gruntów ornych, łąk i pastwisk trwałych, czy sadów lub
nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie
działów specjalnych produkcji
rolnej. Wielkość ekonomiczna
takiego gospodarstwa musi być
mniejsza niż 10 tys. euro.
Ubiegający się o premię musi
być ubezpieczony w KRUS nieprzerwanie przez co najmniej
2 miesiące bezpośrednio poprzedzające miesiąc, w którym składa wniosek i w okresie
12 miesięcy poprzedzających
miesiąc złożenia wniosku
o przyznanie pomocy nie prowadzić działalności gospodarczej.

Wydzierżawianie
nieruchomości rolnych
przez KOWR
W odpowiedzi na pismo samorządu rolniczego w sprawie
zmiany procedury wydzierżawiania nieruchomości rolnych przez KOWR na 10 lat
lub więcej, Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa poinformował, że w myśl Zarządzenia
nr 103/2017/Z Dyrektora Generalnego z dnia 09.10.2017 r.
w sprawie wydzierżawiania
nieruchomości ZWRSP, zmienionego Zarządzeniem nr
28/2018/Z z dnia 22.02.2018 r.
- okres dzierżawy, co do zasady, powinien wynosić 10 lat,
chyba że z cech nieruchomości
(tj. położenia, kierunku zmian
planistycznych, występowania
złóż itp.) wynika potencjalnie
nierolny jej charakter; w takim
przypadku okres ten powinien
być odpowiednio krótszy. Wydzierżawianie zaś nieruchomości na okres dłuższy niż 10 lat
(z wyjątkiem nieruchomości
pod budowę i eksploatację
elektrowni wiatrowych), może
nastąpić po wyrażeniu zgody
przez Dyrektora Generalnego KOWR.
KOW R przekazał, że
w związku z docierającymi do
Centrali Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa postulatami środowisk rolniczych w tym
zakresie, Dyrektor Generalny
KOWR skierował do Dyrektorów Oddziałów Terenowych
KOWR pismo, w którym
zwrócił uwagę, na potrzebę

ustalania terminów zakończenia umów dzierżawy po
zbiorach w danym roku kalendarzowym, czy też określonego
cyklu produkcyjnego, a tym
samym umożliwienia przyszłemu dzierżawcy ubieganie się
o zwolnienie dzierżawionych
gruntów z podatku rolnego
na podstawie art. 12 ustawy
z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity
z 2017 r., poz. 1892).
Poinformowano zatem,
w przypadku, jeżeli okres
dzierżawy obejmowałby
łącznie 10 lat i kilka miesięcy
(ale nie więcej niż do 11 lat)
– Dyrektorzy Oddziałów zostali upoważnieni do zawierania takich umów dzierżaw,
bez konieczności uzyskania
zgody Dyrektora Generalnego KOWR w odniesieniu do
nieruchomości o powierzchni
50 ha i mniejszej.
Takie rozwiązanie miało
na celu m.in. odstąpienie od
stosowanej przez niektóre
Oddziały praktyki „skracania okresu dzierżawy”, tj. do
zbiorów roku poprzedzającego
10-letni okres, czyli zawierania
umów na okres 9 lat i kilku
miesięcy, co uniemożliwiało dzierżawcom bieganie się
o ulgę w podatku rolnym, na
co samorząd rolniczy zwracał
uwagę w swoim wystąpieniu.
Źródło: KRIR

Kolejnym warunkiem jest
przedłożenie biznesplanu restrukturyzacji gospodarstwa.
Rolnik, któremu pomoc zostanie przyznana, będzie miał
3 lata na jego zrealizowanie.
W tym czasie wielkość ekonomiczna gospodarstwa powinna
REKLAMA

wzrosnąć do co najmniej 10 tys.
euro oraz o co najmniej 20 proc.
w stosunku do wielkości z roku,
w którym złożono wniosek
o przyznanie pomocy.
Rolnik, który zdecyduje się
na rozwój swojego małego gospodarstwa, może uzyskać na

ten cel 60 tys. zł bezzwrotnej
premii. Będzie ona wypłacana
w dwóch ratach: 80 proc. po
spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy, a 20 proc. po poprawnej
realizacji biznesplanu.
Premia może być przyznana

tylko raz w czasie realizacji
PROW 2014-2020. W przypadku małżonków pomoc może
otrzymać tylko jedno z nich,
niezależnie od tego, czy prowadzą wspólne gospodarstwo, czy
odrębne gospodarstwa.
Źródło:KRIR
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Potas to sposób na suszę

Ze zjawiskiem suszy najprawdopodobniej przyjdzie
nam się coraz częściej mierzyć.

Brak nawożenia potasem
mści się w latach suchych. To
potas właśnie odpowiada za
zdolność roślin do przetrwania takiego trudnego okresu.
Rozmawiamy z Dominikiem
Młodeckim, dyrektorem K+S
Polska.
K+S Polska jest producentem nawozów potasowych
takich jak sól potasowa oraz
Korn-Kali. Ten drugi jest mieszaniną zawierającą siarczan
magnezu kopaliny - kizerytu
oraz wspomnianej soli. Potas
rzeczywiście jest tym makroskładnikiem, który odpowiada
za gospodarkę wodną rośliny,
a roślina dobrze odżywiona

potasem w warunkach suszy
zatrzyma więcej wody, a więc
lepiej zniesie jej niedobór. Było
to szczególnie ważne w minionym roku, który był wyjątkowy pod tym względem.
Jednak susze stają się coraz
częstszym zjawiskiem, dlatego chcielibyśmy uczulić rolników na to, że utrzymywanie
zawartości potasu w glebie na
poziomie przynajmniej średnim – jest szczególnie ważne.
Najlepiej uzyskać to stosując
systematyczne nawożenie tym
pierwiastkiem.
A równocześnie w Polsce
na większości gleb zawartość potasu jest niska lub

bardzo niska.
Cóż… większość gleb Polski powstała na piasku, więc
w sposób naturalny jest uboga w potas. Nie znaczy to, że
w każdym gospodarstwie jest
ona niska, bo zwyczaj stosowania potasu jest dość częsty.
Nie ulega wątpliwości, że towarowe gospodarstwa nie mogą
zapomnieć o systematyczności
w jego stosowaniu, by jego zawartość w glebie utrzymywała
się przynajmniej na średnim
poziomie. W naszych warunkach klimatyczno-glebowych
jest to konieczne i nie da się
uprawiać czegokolwiek bez
przynajmniej minimalnego
nawożenia potasem.
Czy średniokrajowe zużycie nawozów potasowych
w takim razie rośnie?
Powoli rośnie, a wynika
to zarówno ze wzrostu świadomości jak i z rozwoju rolnictwa. Pojawiają się nowe
odmiany, które lepiej plonują,
ale żeby wydać większy plon,
muszą być lepiej odżywione.
Zupełnie jak człowiek, jak
dobrze zje, to dobrze biega!
Tak samo jeśli budujemy swoją
muskulaturę, to musimy być
dobrze odżywieni. U człowieka
i roślin jest przecież tak samo,
a potas jest dla roślin jednym
z podstawowych składników
pokarmowych.
Rozmawiała Alicja Szczypta
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Prawidłowe nawożenie
rzepaku ozimego wiosną

Pierwszy etap dotyczący opracowywania strategii
nawożenia rzepaku ozimego to prawidłowa ocena
stanu plantacji na przedwiośniu.
Doglebowe dostarczenie
większości składników pokarmowych powinno rozpocząć
się jeszcze przed ruszeniem
wegetacji. Z tego względu
wstępną ocenę stanu plantacji należy prowadzić jeszcze
w okresie zimowym (najpóźniej ok. 2-3 tygodnie przed
rozpoczęciem wegetacji).
Jest to bardzo trudne, ponieważ rośliny mogą być jeszcze
zamarznięte i w takich warunkach ciężko jest ustalić stopień
ich uszkodzenia.
Nawożenie rzepaku wiosną
powinno przede wszystkim
zaopatrzyć rośliny w azot.
Dawka azotu musi być określona pod odpowiedni plon,
który należy realnie oszacować. Trzeba pamiętać, że potencjał plonotwórczy roślin
zależy od ich stanu w okresie
jesieni (rozwój i odżywienie),
a także wczesnej wiosny.
Rzepak ma bardzo duże
potrzeby pokarmowe względem azotu. Na wytworzenie
100 kg nasion potrzebuje ok.
6 kg azotu. Jeśli więc szacujemy plon na 4 t/ha, to musimy zastosować 240 kg N/ha.
Znając szacowany plon, mamy
możliwość dość precyzyjnego
dostosowania dawek azotu do

potrzeb pokarmowych roślin.
Aplikacja nawozu oczywiście powinna nastąpić po
określeniu zawartości azotu
mineralnego w glebie (w warstwie 0-90 cm). Próba glebowa
powinna być reprezentatywna, a glebę należy w krótkim
czasie dostarczyć do Stacji
Chemiczno-Rolniczej.
Obliczanie dawki N:
Prognozowany plon – 4t/ha
Potrzeby pokarmowe względem azotu – 40 dt/ha x 6 kg
= 240 kg N/ha
Ilość azotu mineralnego
w glebie – 90 kg
Zapotrzebowanie nawozowe
– 240 kg N/ha – 90 kg N/ha =
150 kg N/ha
Należy brać pod uwagę wykorzystanie azotu mineralnego
z nawozów, które wynosi 65%,
więc: 150 kg N/ha : 0,65 =
231 kg N/ha
Oczywiście wyliczoną dawkę azotu należy podzielić na
dwie lub trzy części. Mniejsze
dawki N stosuje się najczęściej
w dwóch terminach (60 i 40%),
natomiast większe w trzech
(60, 30 i 10%).
Pierwsza dawka azotu
powinna być zastosowana

dr inż. Marta Wyzińska
Zakład Uprawy Roślin
Zbożowych
IUNG – PIB w Puławach
możliwie wcześnie, ponieważ
azot powinien „czekać na rzepak”. Niezwykle trudno jest
określić moment tego nawożenia, ponieważ zabronione
jest stosowanie nawozów na
polach z okrywą śnieżną oraz
zamarzniętych do głębokości
30 cm. Podział dawki powinien być uzależniony przede
wszystkim od ilości dostępnego azotu w glebie na przedwiośniu oraz od jego rozkładu
w profilu glebowym. Wskazane
jest, by przynajmniej niewielka część składnika w pierwszej dawce była zastosowana
w formie saletrzanej (NO3-),
np. saletra amonowa, Saletrosan, RSM. Taka forma azotu, łatwo dostępna, szybko
c.d. art. na str. 10

REKLAMA

SUPERPRODUKTY
DLA SUPERBOHATERÓW

&
40 % K₂O · 6 % MgO
4 % Na₂O · 12,5 % SO₃

www.ks-polska.com ·
K+S Polska
K+S Polska sp. z o.o.
Spółka należąca do Grupy K+S

Raport Rolny - Korn-Kali Superhelden (PL) 248x115.indd 1

25 % MgO · 50% SO₃

Więcej informacji na stronie
www.ks-polska.com/superprodukty

30.01.2019 10:32:41

styczeń/luty 2019 r. | Raport Rolny

REKLAMA

9

10 U R O D Z A J
c.d. art. ze str. 8

uzupełni niedobory, przez co
pozwoli na szybką regenerację
uszkodzeń i odbudowę rozety
po zimie. Drugą dawkę azotu
zwykle stosuje się w formie
saletry amonowej lub RSM.
Zastosowanie azotu zbyt
wcześnie ale i zbyt późno
jest oczywiście niekorzystne.
Wczesne zastosowanie nawozu
może być powodem rozhartowania roślin, a zbyt długie
zwlekanie może skutkować
tym, że nie będzie możliwości wjazdu na pole z powodu
zbyt dużej wilgotności gleby.
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Sukces nawożenia azotem
w dużej mierze zależy od zaopatrzenia roślin w pozostałe
składniki pokarmowe. W okresie wiosennym bardzo ważne jest dostarczenie roślinom
rzepaku siarki i mikroskładników. W przypadku siarki należy pamiętać aby zastosować
ten pierwiastek jeszcze przed
ruszeniem wegetacji, gdyż
siarka warunkuje pobranie
i wykorzystanie azotu z gleby. W praktyce nawożenie tym
pierwiastkiem wykonuje się
przy okazji nawożenia innymi
składnikami pokarmowymi.

Spośród mikroelementów
dużą rolę odgrywają bor
i mangan, a następnie molibden, cynk i żelazo. Wiosną
zaleca się dwa zabiegi dokarmiania dolistnego. Pierwszy
należy wykonać w fazie rozety (najlepiej, gdy rośliny już
częściowo odbudują rozetę po
zimie), drugi natomiast w fazie
pąkowania.
Należy pamiętać, że od tego
w jaki sposób odżywimy rośliny zależy nie tylko przyszły
plon, ale również opłacalność
danej uprawy.

Wiosenne nawożenie zbóż
ozimych
W okresie wiosennym prace polowe
rozpoczynają się zwykle od
nawożenia ozimin azotem.
Wysokość plonu ziarna
zbóż oraz jego jakość w dużej
mierze uzależniona jest od zabezpieczenia roślin w składniki
żywieniowe, które wpływają na
stan i kondycję roślin od początku ich wzrostu i rozwoju.
Azot odgrywa szczególną
rolę. Kształtuje plon zbóż nie
tylko pod względem wielkości,
ale również jego jakości. Należy
pamiętać jednak o tym, że azot
jest efektywny tylko wtedy, kiedy
rośliny są dobrze zaopatrzone
w pozostałe makro- i mikroskładniki, bo to gwarantuje ich
prawidłowy rozwój.
O wielkości plonu ziarna zbóż
decydują trzy elementy: liczba
kłosów na jednostce powierzchni,
liczba ziaren w kłosie oraz masa
tysiąca ziaren (MTZ). Są one ze
sobą ściśle powiązane - dzięki
temu istnieje szansa na przynajmniej częściowe zrekompensowanie strat w obsadzie kłosów przez
większą liczbę ziaren w kłosie czy
też ich większą masę.
Należy pamiętać, że pierwsza dawka azotu powinna być
zastosowana jak najwcześniej,
gdy na polach zaczynają być
widoczne wyraźne symptomy
ruszenia wegetacji. Ze względu na
niskie temperatury azot z gleby
w momencie ruszenia wiosennej
wegetacji jest trudno dostępny dla
roślin, jednak jest on niezwykle

ważny i konieczny w tym okresie.
Całkowitą dawkę azotu, jaką
rolnik planuje zastosować po
uwzględnieniu prognozowanej
wielkości plonu należy podzielić na dwie lub trzy części, aby
zmniejszyć ryzyko strat składnika w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków
pogodowych.
Ważna jest również forma
azotu dostarczonego w pierwszej dawce. Ze względu na panującą wczesną wiosną niską
temperaturę polecana jest forma
saletrzano-amonowa gdyż jony
N-NO3- są najszybciej pobierane
przez rośliny, zaś jony amonowe
nie są tak łatwo wymywane, dzięki czemu efekt działania takiego
nawozu jest optymalny.
Dobrze jest jeśli nawóz zawiera
również magnez, który wspomaga pobieranie azotu, i wapń
– do buforowania miejscowego
zakwaszenia gleby spowodowanego działaniem nawozów
azotowych i rozwoju systemu
korzeniowego.
Bez dobrego zaopatrzenia rośliny w siarkę nie jest możliwe
prawidłowe działanie plonotwórcze azotu. Dostarczenie zbożom
tego pierwiastka powoduje dobre
ukorzenienie, prawidłowy rozwój
roślin od okresu powschodowego,
zwiększa ich odporność, wpływa istotnie na wysokość plonu,

dr inż. Marta Wyzińska
Zakład Uprawy Roślin
Zbożowych
IUNG – PIB w Puławach
poprawia jego wartość biologiczną i dorodność ziarna.
Nawożenie azotem można
stosować w formie stałej lub
w formie płynnej (doglebowo
lub dolistnie). W ostatnich latach
wzrasta zainteresowanie rolników
stosowaniem płynnych nawozów azotowych. Związane jest to
przede wszystkim z lepszym wyposażeniem gospodarstw w opryskiwacze, brakiem precyzyjnych
siewników do nawozów mineralnych, a także koniecznością
poszukiwania bardziej energooszczędnych i ekonomicznych
technologii produkcji.
Zboża ozime różnią się między
sobą pod względem zapotrzebowania na azot. Największe wymagania pokarmowe ma pszenica,
następnie jęczmień i pszenżyto,
natomiast najmniej wymagające
jest żyto (Tab. 1).
Odpowiednie, zbilansowane
nawożenie zbóż w okresie wiosennym, a tym samym odpowiednie
odżywienie roślin programuje
przyszły plon i jest gwarantem
uzyskania wysokich plonów ziarna o dobrej jakości, co niewątpliwie przekłada się na opłacalność
takiej uprawy.

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

Odmiany jęczmienia jarego

Należy pamiętać, że im szybciej wyruszy się w pole,
tym lepiej.

Dotkliwa ubiegłoroczna susza spowodowała wiele strat na
polach. Dlatego warto przyjrzeć się odmianom i wybrać
najlepsze.
Według danych szacunkowych w ostatnich latach
jęczmień jary uprawiano na
powierzchni około 700 tys. ha
(dane GUS). Ma on największe
znaczenie spośród wszystkich
zbóż jarych. Uprawiany jest
na cele paszowe, spożywcze
i browarne. Jego udział w powierzchni uprawy pięciu podstawowych zbóż i mieszanek
zbożowych przekracza 11%.
Aktualnie w Krajowym
rejestrze możemy znaleźć
84 odmiany jęczmienia jarego, w tym 27 typu browarnego
i 57 typu pastewnego. Większość w Krajowym rejestrze
stanowią odmiany zagraniczne, a ich udział wynosi 57%.
Po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji zbóż jarych na początku stycznia 2019 r. dyrektor
COBORU wpisał do Krajowego
rejestru 10 nowych odmian
jęczmienia jarego. Wśród zarejestrowanych znalazła się
1 odmiana browarna – Fandaga oraz 9 odmian typu pastewnego – Avatar, Brandon,
Forman, KWS Fantex, Lupus,
Mecenas, MHR Filar, MHR
Krajan i Raptus.
Powierzchnia plantacji nasiennych jęczmienia jarego
w roku 2018 wyniosła prawie 10,7 tys ha i była większa niż w roku poprzednim
o blisko 1,4 tys ha. W większości rozmnażane były odmiany z Krajowego rejestru, na
72% całkowitej powierzchni
rozmnożeń jęczmienia jarego.
Odmiany z Katalogu Wspólnotowego Odmian Roślin Rolniczych (CCA) rozmnażane
były na mniejszej powierzchni
(28%). Na rynku nasiennym
najbardziej popularne spośród
odmian zarejestrowanych, są
obecnie: Ella – 11,0%, RGT

Planet – 7,2%, Kucyk – 6,7%,
Soldo – 6,4% i Radek – 4,6%.
Wyniki ważniejszych cech
rolniczo-użytkowych odmian
jęczmienia jarego zamieszczono w tabeli 1. W ostatnim
trzyleciu najlepiej plonujące
odmiany browarne to Bente,
Esma KWS Cantton, RGT
Planet, KWS Dante i Xanthe,
W grupie odmian pastewnych
najwyższe plony uzyskały odmiany – Pilote, Ismena, Runner, KWS Harris MHR Fajter,
Maggie, Rubaszek. W czołówce
znajdują się odmiany najnowsze, rejestrowane w ostatnich
trzech latach, co wskazuje na
duży postęp w tym gatunku,
jeśli chodzi o plenność.
W minionym sezonie wegetacyjnym niekorzystne warunki pogodowe, a zwłaszcza
dotkliwa susza spowodowały, że uzyskane plony były
najsłabsze na przestrzeni
minionych 10 lat. W doświadczeniach PDO zbiory
jęczmienia jarego były o przeszło 8dt z ha niższe niż w roku
2017 i wyniosły 61,6 dt z ha
na przeciętnym poziomie
agrotechniki. Na wysokim
poziomie różnica w stosunku
do roku ubiegłego była jeszcze większa i wyniosła 12 dt
z ha przy plonie 67,9 dt z ha
w roku 2018. Najsłabiej odmiany jęczmienia plonowały
w rejonie III i I, czyli w zachodniej i północno-zachodniej
części kraju. W rejonie III
plony były niższe o przeszło
30%, a w rejonie I straty przekroczyły 25% w porównaniu
z rokiem poprzednim.
Obok plonu ziarna, istotne znaczenie w uprawie ma
również zdrowotność odmian.
Jęczmień jary jest gatunkiem
podatnym na choroby, z których najważniejsze to: mączniak prawdziwy, plamistość
siatkowa, rdza jęczmienia, rynchosporioza i ciemnobrunatna
plamistość. Z grupy odmian

zarejestrowanych, wyróżnić
możemy kilka, które cechują
się ogólnie dobrą odpornością
na choroby. Należą do nich:
Ismena, KWS Olof, MHR Fajter
i Rubaszek. Ze względu na panujące warunki atmosferyczne
w minionym sezonie presja
chorób na jęczmieniu jarym
nie była duża.
Jęczmień jary jest zbożem
podatnym na wyleganie, co
wynika z delikatnej budowy
źdźbła. Szczególnie jest to
widoczne przy intensywnej
technologii uprawy. W przedstawionym zestawieniu (tab.
1) wyróżnić możemy kilka kreacji o większej odporności na
wyleganie. Z grupy odmian
browarnych: Baryłka, Bente,
KWS Dante, KWS Irina oraz
z grupy odmian pastewnych
Farmer, Oberek, Paustian, Polonia Staropolska, Rubaszek,
Soldo, Teksas.
Jęczmień jary znany jest
również ze stosunkowo dobrej
krzewistości. W doświadczeniach COBORU norma wysiewu wynosi 300 ziaren/m2
(gleby pszenne i żytnie bardzo
dobre) lub 350 ziaren/m2 (gleby żytnie dobre i żytnie słabe). Przy uprawie jęczmienia
na cele browarne stosuje się
wyższą obsadę – 350 ziarn/
m2. Ma to na celu ograniczenie
zbyt intensywnego krzewienia
roślin.
Na podstawie wyników PDO
w poszczególnych województwach tworzone są „listy zalecanych do uprawy odmian na
obszarze województw”. Odmianami rekomendowanymi w największej liczbie województw
w 2018 roku były: Soldo, Ella,
KWS Atrika, Paustian i KWS
Vermont. Więcej informacji na
temat odmian rekomendowanych znaleźć można na stronie
www.coboru.pl.
Mgr inż. Joanna Szarzyńska
COBORU
Słupia Wielka

c.d. art. na str. 11
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10,6

77

5

5

5

5

5

5

2014

6,90

63,7

70,5

47,9

92

11,3

67

6

6

5

4

5

5
6

Ciemnobrunatna
plamistość
(skala 9o)

50,0

Baryłka

Rynchosporioza
(skala 9o)

Wysokość
roślin (cm)

72,2

Rdza jęczmienia
(skala 9o)

Zawartość białka
(% s.m.)

64,9

Plamistość
siatkowa
(skala 9o)

Plon ziarna a2
(dt/ ha)

7,95

Wyleganie
(skala 9o)

Plon ziarna a1
(dt/ ha)

2017

Wyrównanie
ziarna (%)

Wartość
browarna

Accordine

Masa
1000 ziaren (g)

Odmiany

Rok rejestracji

Mączniak prawdz.
(skala 9o)

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

Typu browarnego

Bente

2017

6,00

68,1

76,8

54,3

94

10,5

73

6

6

4

5

5

Britney

2015

5,90

66,1

74,5

51,2

92

10,4

69

5

6

5

5

6

5

Esma

2017

7,00

67,6

75,1

52,1

91

10,7

72

5

6

6

5

5

5

Fandaga

2019

7,00

65,8

73,4

50,2

90

11,3

70

4

5

5

5

6

4

KWS Cantton

2016

6,25

67,3

75,2

50,1

92

10,6

76

5

6

5

5

6

4

KWS Dante

2014

6,10

66,5

74,9

48,2

89

10,6

69

6

6

5

5

5

6

KWS Fabienne

2015

7,40

64,4

73,1

47,3

94

10,6

70

5

6

5

5

5

5

KWS Irina

2014

6,80

66,3

74,3

49,9

92

10,5

68

6

6

6

5

5

5

KWS Orphelia

2013

6,80

65,6

73,6

49,5

91

10,5

68

5

6

6

5

5

5

Olympic

2013

6,55

62,9

71,0

47,2

91

10,7

70

5

6

5

4

5

4

Ovation

2017

6,55

64,8

72,9

51,3

92

10,5

72

4

6

5

4

5

5

RGT Atmosphere

2018

6,00

65,7

74,2

52,5

92

10,7

75

4

5

4

5

5

5

RGT Baltic

2016

8,10

63,4

71,8

51,1

91

10,9

72

5

5

5

4

5

4

RGT Planet

2016

7,80

66,6

74,7

51,6

93

10,5

74

4

5

4

5

5

5

SU Lolek

2014

6,85

64,5

71,4

49,7

90

10,7

71

5

6

5

5

5

5

Uta

2016

7,95

62,8

73,1

54,6

94

11,0

73

5

5

4

5

5

6

Xanthe

2017

7,20

66,4

74,7

53,3

92

10,5

72

5

5

5

5

5

5

Airway

2017

66,6

74,3

48,2

91

10,7

73

5

6

5

5

5

6

Allianz

2016

64,9

72,3

48,1

92

10,8

75

4

5

6

5

6

5
5

Typu pastewnego

Argento

2013

63,5

72,1

48,3

85

10,5

70

4

5

5

5

5

Avatar NAD 5716

2019

67,8

74,5

48,8

89

11,7

72

5

5

6

6

6

5

Basic

2011

64,7

72,4

52,1

95

10,9

71

5

6

6

4

6

5

Brandon BKH 7816

2019

65,8

72,8

49,2

86

11,5

69

5

5

5

6

5

5

Eldorado

2018

66,3

75,2

50,5

90

10,9

72

5

6

5

5

5

6

Ella

2012

64,0

71,3

51,5

93

10,5

74

5

6

6

4

5

6

Etolie

2018

66,8

74,8

48,0

92

10,9

71

5

5

4

5

4

6

Farmer

2018

65,3

72,1

51,5

93

11,4

72

7

6

5

5

4

5

Forman NORD 12/2444

2019

67,0

74,7

49,6

90

11,3

68

5

5

4

5

5

4
5

Iron

2011

62,7

70,9

47,0

93

10,6

72

5

2

5

6

5

Ismena

2018

68,0

75,8

51,9

93

10,7

70

5

6

5

5

6

6

Kucyk

2012

61,8

69,3

48,7

90

11,4

77

4

5

4

5

5

5

KWS Atrika

2013

65,0

73,5

51,3

94

11,1

75

5

6

4

5

5

5

KWS Fantex

2019

67,5

74,2

47,3

91

11,3

67

6

5

5

5

6

5

KWS Harris

2016

67,5

75,6

49,7

90

10,6

74

5

6

5

5

5

5

KWS Olof

2010

66,8

73,9

48,3

88

10,5

72

5

5

6

6

5

6

KWS Vermont

2016

66,4

75,4

49,5

90

10

70

5

6

5

4

5

5

Lupus STH 10916

2019

65,6

74,4

49,8

95

11,3

70

6

4

5

5

5

4

Maggie

2018

67,3

75,8

51,6

92

10,5

68

5

5

5

5

5

5

Mecenas STH 10716

2019

66,7

74,5

50,6

92

11,7

73

5

4

5

5

5

4

MHR Fajter

2018

67,5

74,3

50,6

93

10,9

68

5

5

6

6

5

6

MHR Filar MHR-PJ-2116

2019

66,1

72,8

51,1

91

11,1

65

6

4

5

5

4

4

MHR Krajan MHR-PJ-1816

2019

65,5

73,7

48,0

90

11,1

67

5

4

4

6

5

3

Natasia

2011

63,2

70,6

51,4

93

10,4

72

5

4

5

5

5

5

Oberek

2013

63,2

70,9

52,3

89

11,3

71

6

4

5

5

5

6

Paustian

2016

66,6

74,9

49,7

94

10,1

72

6

5

5

5

6

4
5

Penguin

2013

64,1

72,4

48,9

89

10,5

76

4

5

5

6

5

Pilote

2018

68,2

75,5

50,7

93

10,4

71

5

5

5

6

5

5

Podarek

2014

64,6

73,0

50,5

89

11,1

75

5

3

6

5

5

5

Polonia Staropolska

2016

64,7

74,0

47,3

85

10,4

63

6

3

4

5

5

5

Radek

2015

65,4

72,8

49,8

91

10,8

75

5

6

5

5

5

6

Ramzes

2017

64,4

71,9

48,1

93

10,7

75

5

6

6

5

5

5

Raptus DC 09188/14

2019

65,0

73,9

48,7

90

11,1

70

4

5

4

5

6

5

Rezus

2018

66,8

74,0

51,6

94

10,9

74

4

4

6

5

5

5

Ringo

2016

61,5

70,5

49,6

84

10,3

70

5

5

4

5

5

5

Rubaszek

2014

67,3

74,4

47,5

88

10,7

68

6

6

6

5

5

6

Runner

2018

67,7

75,5

52,3

92

10,4

69

5

5

5

5

4

6

Salome

2014

66,2

74,1

49,6

91

10,6

68

5

5

5

5

5

5

Skald

2009

61,7

68,9

49,7

91

10,5

72

5

4

5

6

5

4

Soldo

2013

66,5

74,8

54,2

94

10,6

71

6

6

6

5

5

5

Suweren

2010

64,8

72,1

48,2

89

10,8

78

4

3

5

5

5

4

Teksas

2017

65,6

73,6

48,9

91

10,4

69

6

5

5

4

5

5

Plon ziarna:
a1 – przeciętny poziom agrotechniki (bez ochrony)
a2 – wysoki poziom agrotechniki (zwiększone o 40 kg/ha nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami)
skala 9o - wyższy stopień oznacza ocenę korzystniejszą
dojrzałość pełna – liczba dni od 1.01.
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Coraz więcej owsa na polskich polach.
W Polsce powierzchnia
uprawy owsa, wg danych
GUS z 2017 roku, wynosiła
ponad 491 tys. ha i była wyższa o 133 tys. ha niż w roku
2016. Średnia w trzyleciu to
ponad 533 tysięcy hektarów.
Najwięcej tego zboża uprawia
się w województwie mazowieckim, w roku 2017 powierzchnia uprawy wyniosła
tam prawie 97 tysiące hektarów, z kolei najmniej w województwie opolskim niespełna
5,7 tysięcy hektarów.
Z początkiem roku 2019 do
Krajowego rejestru wpisano
pięć nowych odmian owsa,
natomiast dwie zostały skreślone. Podsumowując zarejestrowane są 34 odmiany:
29 owsa zwyczajnego i 5 owsa
nagiego. Wszystkie odmiany (
z wyjątkiem odmiany górskiej
– Celer) przydatne są głównie

do uprawy w nizinnych rejonach kraju. W większości są
to kreacje żółtoziarniste, preferowane w produkcji, wyjątek stanowi jedynie odmiana
Gniady o brązowym zabarwieniu łuski.
Wybór odmiany jest rzeczą
bardzo ważną jeśli chcemy
uzyskać jak najlepsze rezultaty naszej pracy. Krajowy
rejestr oferuję bogatą gamę
odmian, charakteryzujących
się różnorodnymi cechami, ale
co najważniejsze są to odmiany
przebadane na terenie naszego
kraju, stąd mniejsze ryzyko zawodności w porównaniu z odmianami ze Wspólnotowego
Katologu CCA, rejestrowanymi w innych państwach UE.
Ziarno owsa w głównie
przeznaczone jest na paszę.
Do niedawna gatunek ten postrzegany był wyłącznie jako

zboże wykorzystywane w żywieniu zwierząt, jednak coraz
częściej nabiera znaczenia jako
składnik zdrowej, dobrze zbilansowanej diety dla ludzi, a to
za sprawą wysokiej wartości
odżywczej (bardzo dobry skład
białka oraz spore ilości wielonienasyconych kwasów tłuszczowych - NNKT). Produkty
owsiane znalazły również zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym i chemicznym.
Owies dobrze znosi uprawę
po zbożach, jak również sam
jest dla nich dobrym przedplonem, spełnia ważną rolę
fitosanitarną w płodozmianie
z dużym udziałem zbóż. Jest
zbożem mało wymagającym
jeśli chodzi o uprawę. Wyróżnia się znaczną tolerancją na
niskie pH gleby, dlatego może
być z powodzeniem uprawiany
zarówno na glebach o odczynie

kwaśnym jak i obojętnym.
Rok 2018 okazał się trudny
dla rolników ze względu na warunki atmosferyczne. W okresie wschodów przebieg pogody
był raczej korzystny. W fazę
krzewienia rośliny wchodziły
średnio kilka dni wcześniej
niż w roku 2017. Natomiast
już w maju warunki atmosferyczne nie sprzyjały rozwojowi roślin, ze względu na brak
opadów, wysoką temperaturę i pogłębiającą się suszę.
Wpłynęło to negatywnie na
poszczególne fazy rozwojowe.
Faza wiechowania przypadała,
w doświadczeniach, średnio
13 dni wcześniej niż w roku
2017. Dojrzewanie i zbiór były
przyśpieszone. W lipcu występowały z kolei ulewne deszcze
połączone z burzami i silnym
wiatrem, powodując wyleganie
i utrudniając żniwa.

Septorioza liści (skala 9°)

Helmintosporioza (skala 9°)

Rdza źdźbłowa (skala 9°)

Rdza owsa (skala 9°)

Mączniak (skala 9°)

Dojrzałość pełna (liczba dni)

Wyleganie (skala 9°)

Wysokość (cm)

Zawartość tłuszcz ( s.m.)

Zawartość białka (% s.m.)

Masa 1000 ziaren (g)

Udział łuski (%)

Plon ziarna (dt/ha)

Odmiana

Rok rejestracji

Tab. 1. Ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe odmian owsa zwyczajnego (wg COBORU)

Owies zwyczajny
Figaro

2019

67,0

27,7

37,0

11,7

3,9

100

4

211

6

5

6

5

6

Pablo

2019

66,3

24,8

40,9

12,2

5,0

97

7

211

6

5

7

6

4

Kozak

2017

65,8

25,2

38,7

11,8

4,4

101

5

210

5

5

6

6

5

Lion

2018

65,8

22,7

37,8

11,6

3,4

92

5

210

2

6

6

5

5

Harnaś

2014

65,4

28,2

36,2

11,4

3,7

94

6

211

5

5

5

5

5

Monsun

2017

65,4

25,9

39,8

12,1

4,2

94

5

210

5

5

7

5

5

Perun

2019

65,4

25,2

37,8

12,4

3,8

93

3

210

6

5

6

5

5

Komfort

2013

65,2

27,1

37,3

11,9

5,4

94

5

209

5

4

4

5

4

Bingo

2009

65,2

23,9

42,4

12,0

5,1

99

6

210

6

5

6

5

5

Refleks

2019

65,1

25,2

38,0

11,7

5,6

96

3

211

4

5

5

5

4

Agent

2018

64,9

23,8

42,0

11,8

4,8

98

6

210

3

5

6

5

5

Romulus

2016

64,9

26,0

39,6

12,1

4,5

96

4

209

5

4

5

5

5

Elegant

2016

64,6

25,5

38,6

11,8

5,0

99

6

210

5

5

5

5

5

Armani

2017

63,9

24,4

40,8

12,0

3,8

89

5

209

6

4

6

5

5

Nawigator

2015

63,5

24,4

41,2

12,5

4,8

98

5

211

5

5

6

4

5

Breton

2007

63,4

26,5

38,2

13,0

3,9

97

5

210

5

5

4

5

5

Paskal

2015

63,3

27,0

38,4

11,6

5,1

95

4

210

6

5

5

5

5

Zuch

2008

63,3

25,8

36,6

12,5

4,0

101

5

211

4

5

3

5

5

Arden

2010

63,0

26,8

34,3

11,4

4,0

99

5

211

5

5

4

5

5

Krezus

2005

62,5

28,5

35,6

11,7

4,9

93

6

211

5

5

5

5

5

6

210

6

5

5

5

5

Owies nagi
Siwek

2010

48,0

3,2

26,3

15,0

8,0

92

Nagus

2011

Amant

2014

46,5

2,4

26,7

15,6

8,3

100

4

210

6

5

5

5

5

46,4

3,2

27,9

14,1

9,1

91

4

211

5

6

6

5

5

skala 9-cio stopniowa – wyższe oceny oznaczają korzystniejszą ocenę, większą odporność na choroby i mniejsze wyleganie

Mimo kapryśnej pogody
plony były dość dobre. Najlepiej plonującymi odmianami,
w minionym sezonie wegetacyjnym okazały się: Harnaś,
Monsun, Lion.
Lata 2017 i 2018 charakteryzowały się niewielką presją
chorób wywoływanych przez
grzyby. Najczęściej obserwowaną chorobą, podobnie
jak w latach wcześniejszych,
była helmintosporioza. Rdza
owsa i septorioza liści wystąpiły w małym nasileniu.
Zdrowotność jest tuż po plonowaniu jedną z najważniejszych cech odmiany, na którą
warto zwrócić uwagę. Według
średnich wyników z trzech lat,
najlepsze okazały się odmiany owsa zwyczajnego Figaro,
Pablo, Kozak i Lion.
Podatność odmian na wyleganie, jest kolejną bardzo
ważną cechą, na którą należy zwrócić uwagę wybierając
odmianę do siewu. Spośród
wszystkich badanych odmian
dość dobrą odpornością wykazały się odmiany Pablo, Harnaś, Bingo, Agent, Elegant,
Krezus. Nie bez znaczenia
jest również jakość ziarna
– określana udziałem łuski.
Najmniejszym jej udziałem
wykazują się odmiany owsa
zwyczajnego Lion, Agent
i Bingo. Wysoką zawartością
białka i tłuszczu wyróżniają
się przede wszystkim odmiany owsa nagiego. Natomiast
u odmian owsa zwyczajnego
najwięcej białka występuje u odmian: Breton, Zuch
i Nawigator a tłuszczu u odmian: Refleks, Komfort, Bingo,
Paskal.

W uprawie owsa, jak
również pozostałych roślin
zbożowych, ważne jest aby
używać ziarna kwalifikowanego, wcześniej zaprawionego.
Należy również zastosować
odpowiednią obsadę nasion,
uzależnioną od jakości gleby,
rodzaju zastosowanego przedplonu oraz terminu siewu.
Przyjmuje się, że na glebach
kompleksów 1, 2, 4, 10 norma wysiewu powinna wynosić
450 ziaren/m2, a na pozostałych - 500 ziaren/m2. Planując
wysiew owsa w mieszankach
zbożowych należy wziąć pod
uwagę termin dojrzewania.
W stosunku do jęczmienia,
z którym najczęściej tworzy
mieszanki, owies dojrzewa
średnio kilka dni później,
dlatego zaleca się odmiany
wcześniejsze.
W tabeli 1 zamieszczono
trzyletnie wyniki ważniejszych
cech rolniczo-użytkowych odmian owsa znajdujących się
w Krajowym rejestrze. Uszeregowano je według malejącego
plonu ziarna. Pominięto odmiany, które nie były badane
w doświadczeniach COBORU
w tym okresie. Wyniki plonowania są średnią z doświadczeń prowadzonych przez
COBORU w stacjach i punktach doświadczalnych na terenie całej Polski. Prezentowane
wyniki przedstawiają potencjał
plonowania poszczególnych
odmian, ale nie uwzględniają zmienności rejonowej (informacje na ten temat można
jednak uzyskać w COBORU).
Mgr inż. Aneta Popek
COBORU
Słupia Wielka

URODZAJ
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Najlepsze odmiany pszenicy jarej
zalecane do siewu na 2019 rok

REKLAMA

Polecane odmiany JARE 2019

Owies

W 2018 roku pszenica jara plonowała o 8,5 dt z ha gorzej
w stosunku do roku 2017.
Duży wpływ na taki wynik miały panujące warunki
atmosferyczne. W przeważającej części kraju wzrost
zbóż w okresie największego
zapotrzebowania na wodę
przebiegał w warunkach
niedostatecznego uwilgotnienia gleby.
Na początku 2019 roku do
Krajowego rejestru pszenicy
zwyczajnej jarej wpisano cztery nowe odmiany, w tym trzy

jakościowe odmiany chlebowe
(grupa A): Merkawa, Eskadra
i Gratka oraz jedną odmianę
z grupy B – Alibi.
W 2018 roku z Krajowego rejestru skreślona została
odmiana z grupy A – Łagwa,
natomiast z końcem roku wygasł okres wpisu w Krajowym
rejestrze chlebowej odmiany
(grupa B) – Trappe. Po powyższych zmianach w Krajowym rejestrze pszenicy jarej

znajduje się aktualnie 36 odmian pszenicy zwyczajnej jarej,
z których 30 to odmiany polskie, 6 odmiany zagraniczne
oraz jedna odmiana pszenicy
twardej (SMH87) i dwie odmiany pszenicy orkisz (Kuiavia i Wirtas), wszystkie trzy
z polskiej hodowli. Wśród
odmian pszenicy zwyczajnej
najliczniej reprezentowana jest
grupa jakościowych odmian
chlebowych A (28 odmian),

Niezawodny

znacznie mniej odmian jest
w grupie pszenic chlebowych
B (5) i w grupie elitarnych odmian chlebowych E (2). W grupie pszenic pastewnych lub
innych C jest tylko jedna odmiana Radocha. Dwie spośród
wszystkich zarejestrowanych
odmian pszenicy zwyczajnej
jarej (Ostka Smolicka i Zadra)
cechują się ościstym kłosem,
co czyni je bardziej przydatnymi do uprawy na terenach

Niezastąpiony

Polecamy również:
NOWOŚ
Ć!

NOWOŚ
Ć!

AGENT, KOZAK,
NAWIGATOR, KOMFORT,
AMANT

Pszenica jara
Najwyżej plonująca
odmiana w klasie A

skala 9o

Fuzarioza kłosów

Septorioza plew

Septoriozy liści

Rdza żółta

Rdza brunatna

(PDO COBORU 2018, a2)

Mączniak prawdziwy

Choroby podst. źdźbła

Wyleganie

Dojrzałość pełna
(liczba dni od 1.01)

Wysokość roślin (cm)

Wsk. sedymen. SDS

Zawartość białka

Liczba opadania

Masa 1000 ziaren (g)

Plon ziarna a2 (dt/ ha)

Plon ziarna a1 (dt/ ha)

Rok rejestracji

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

Odmiany
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Polecamy również:
NOWOŚ
Ć!

NOWOŚ
Ć!

RUSAŁKA, FRAJDA,
SERENADA

Jęczmień jary

skala 9o

jakościowe chlebowe (grupa A)
Gratka

2019

70,7

76,7

43,3

9

7

8

86

213

5

5

5

5

6

5

5

5

Goplana

2015

70,0

78,0

43,3

8

7

7

88

214

5

5

5

5

5

5

5

5

Atrakcja

2018

69,8

77,6

38,1

8

6

8

91

214

4

6

5

5

6

6

6

6

Rusałka

2016

69,8

78,8

43,2

8

7

8

87

213

5

5

5

5

3

5

5

5

Eskadra

2019

69,6

77,5

42,2

9

7

8

84

214

5

5

5

6

6

5

5

5

Merkawa

2019

69,6

76,6

42,3

8

7

8

84

213

5

4

6

5

5

5

5

4

Nimfa

2016

69,5

77,7

44,7

8

8

8

82

213

5

5

5

5

6

5

5

5

Mandaryna

2014

69,4

76,0

37,0

8

5

9

90

213

5

5

5

5

4

5

5

5

MHR Jutrzenka

2018

69,1

75,6

44,5

8

8

8

88

213

6

6

5

5

6

5

6

6

Varius

2016

69,1

76,6

40,2

8

7

8

82

213

6

5

5

5

5

5

5

5

Jarlanka

2017

69,0

76,6

44,3

8

7

8

85

213

5

6

5

5

6

5

5

5

Fala

2018

68,9

76,1

44,5

8

7

8

85

213

5

6

5

5

6

5

5

5

WPB Skye

2016

68,7

77,3

44,7

8

7

8

84

213

5

5

6

5

6

5

5

5

Tybalt

2005

68,6

76,8

43,9

8

7

8

83

213

5

5

5

5

6

5

5

5

KWS Sunny

2018

67,7

74,9

41,4

8

7

8

82

214

6

5

5

6

6

6

5

5

Arabella

2011

67,3

73,8

40,0

7

7

9

90

212

5

5

5

5

5

4

5

5

KWS Torridon

2012

66,7

75,6

41,7

8

7

8

82

214

6

5

4

5

6

5

5

5

Serenada

2015

66,5

75,1

46,4

8

8

9

90

214

5

5

5

5

4

5

4

5

Kandela

2010

65,6

73,5

43,3

8

7

9

88

213

4

4

6

6

6

5

5

5

Struna

2013

65,4

74,3

41,6

6

6

9

95

213

3

5

5

5

5

5

5

5

Ostka Smolicka *

2010

63,6

74,0

42,7

7

5

9

92

213

4

4

4

4

1

4

5

5

Alibi

2019

70,5

77,8

50,4

6

7

7

94

214

5

5

5

6

4

6

5

5

Frajda

2017

70,5

79,5

41,1

6

7

7

89

213

4

5

6

4

5

5

5

5

Harenda

2014

70,5

77,6

42,2

7

6

9

87

214

6

5

5

6

6

5

5

5

Kamelia

2015

66,1

74,0

41,7

9

7

7

83

213

6

5

5

5

4

5

5

5

Niskie wymagania
glebowe
Wysokie plony

Polecamy również:
NOWOŚ
Ć!

RADEK, RAMZES, POLONIA,
SUWEREN, PODAREK

Pszenżyto jare

W ofercie również odmiany

RZEPAKU JAREGO, BOBIKU, ŁUBINU,
GROCHU, LNU, MAKU I KUKURYDZY

chlebowe (grupa B)

Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o.
Grupa IHAR

Przedstawiciele regionalni:
696 056 514

662 202 376

* - odmiana o kłosie ościstym
Plon ziarna: a1 – przeciętny poziom agrotechniki (bez ochrony)
a2 – wysoki poziom agrotechniki (zwiększone o 40 kg/ha nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami)
skala 9-cio stopniowa – wyższe oceny oznaczają korzystniejszą ocenę, większą odporność na choroby i mniejsze wyleganie
c.d. art. na str. 14

660 408 159

603 101 690

99-307 Strzelce, ul. Główna 20

Biuro handlowe:
tel. 24 356 69 04, tel. 24 356 69 05, strzelce@hr-strzelce.pl

www.hr-strzelce.pl

facebook.com/hrstrzelce

14 U R O D Z A J
c.d. art. ze str. 13

przyleśnych gdyż w mniejszym
stopniu są uszkadzane przez
dziką zwierzynę. Oścista jest
również odmiana pszenicy
twardej SMH87.
Wybierając materiał siewny
warto przeanalizować odmiany
w oparciu o wyniki badań PDO
zawartych w tabeli 1. W tabeli
zamieszczono trzyletnie wyniki ważniejszych cech rolniczo-użytkowych odmian pszenicy
jarej. Pominięto w niej jedynie
11 odmian które nie były badane w ostatnich dwóch lub
trzech latach. Kolejność odmian w tabeli uszeregowano
według malejącego plonu ziarna
na przeciętnym poziomie agrotechniki (a1) w poszczególnych
grupach technologicznych.
Badania rejestrowe i porejestrowe pszenicy prowadzi

styczeń/luty 2019 r. | Raport Rolny

się przy uprawie na dwóch,
znacznie zróżnicowanych
poziomach agrotechniki.
Wysoki poziom agrotechniki
(a2) różni się od przeciętnego
zwiększonym o 40 kg/ha nawożeniem azotowym, stosowaniem dolistnych preparatów
wieloskładnikowych (łącznie
z fungicydami), ochroną przed
wyleganiem (1 zabieg) i chorobami (2 zabiegi). W uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się dodatkowe stosowanie regulatora wzrostu i fungicydu
lub ograniczenie liczby stosowanych zabiegów. Pozwala to
oceniać reakcję odmian przy
dodatkowych nakładach na
nawożenie i ochronę. Różnice
w przyroście plonu poszczególnych odmian bywają znaczne,
co oznacza że takie same nakłady na ochronę mogą dać

różne efekty ekonomiczne.
Szeroki zestaw odmian daje
producentowi duże możliwości
wyboru najodpowiedniejszej
do określonych warunków środowiska i kierunku użytkowania. Odpowiednia odmiana
i dostosowana do niej poprawna agrotechnika, warunkuje
uzyskanie wysokich plonów,
o pożądanej jakości.
Istotnym kryterium wyboru odmiany jest jej plenność,
która w głównej mierze decyduje o opłacalności uprawy.
W latach 2016-2018 najlepiej
plonowały: nowo zarejestrowana jakościowa odmiana chlebowa (grupa A) – Gratka oraz
odmiany z grypy B – Alibi,
Frajda i Harenda. Wysoki plon
uzyskały także jakościowe odmiany chlebowe – Goplana,
Atrakcja i Rusałka.

Oprócz wielkości i jakości plonu, znaczenie przy
wyborze odmiany mają też
te cechy, w obrębie których
różnice odmianowe są największe. Dotyczy to wysokości roślin, odporności na
wyleganie i choroby, czy też
cech ziarna (masa 1000 ziaren,
wyrównanie). Ponadto wiedza
na temat odporności odmian
na choroby, czy wyleganie,
pozwala przyjąć optymalny
program ochrony.
Pszenica jara jako gatunek
odporny na wyleganie, przy
niskim poziomie nawożenia
azotowego, nie wymaga stosowania regulatorów wzrostu, natomiast przy wyższym
nawożeniu azotem zabieg
skracania źdźbła może być
traktowany jako drugoplanowy. Do odmian o dużej i dość

dużej podatności na wyleganie należą Struna, Atrakcja,
Kandela, Ostka Smolicka oraz
Frajda.
Z reguły odmiany pszenicy jarej wykazują zróżnicowaną odporność na choroby.
W ostatnich latach na pszenicy
jarej powszechnie występują
septoriozy liści, rdza brunatna i mączniak prawdziwy. Od
pewnego czasu notuje się większe porażenie odmian rdzą żółtą (mającą zazwyczaj lokalny
charakter). Choroba ta pojawia
się tylko w niektórych latach,
jednak na odmianach podatnych przyczynia się do znacznej obniżki plonu. Odmianami
o największej wrażliwości na
patogen powodujący tę chorobę
są Ostka Smolicka i Rusałka.
W praktyce coraz częściej
korzysta się z postępu jaki

dają nowe odmiany. Producenci mają powiększającą się
świadomość, że wybór odpowiedniej, dobrej odmiany
może zagwarantować plony
na zadowalającym poziomie.
Zakup dobrego, kwalifikowanego materiału siewnego,
stosowanie odpowiedniej agrotechniki oraz ochrony przed
chorobami są dopełnieniem
udanej uprawy, uzyskania
wysokich plonów. Informacje
o nowych odmianach można
uzyskać ze strony internetowej
COBORU oraz z wydawanej
co roku Listy Opisowej Odmian. Ponadto przy wyborze
odmiany do uprawy wspomóc
się można „Listą odmian zalecanych do uprawy na obszarze
województw”.
Mgr Anna Skrzypek
COBORU
Słupia Wielka

Herbicydy o zwiększonej efektywności
Na UW odkryto herbicydy o zwiększonej efektywności i bezpieczeństwie działania.
Biolodzy z Uniwersytetu
Warszawskiego odkryli innowacyjne pod względem struktury
chemicznej związki chemiczne
wykazujące się bardzo wysoką skutecznością zwalczania
chwastów. Dotychczasowe testy toksykologiczne dowodzą,
że odkryte cząsteczki są również bezpieczne dla człowieka
i środowiska.
Głównymi autorami wynalazku są dr Rafał Archacki
i dr Paweł Siedlecki z Instytutu Biologii Eksperymentalnej
i Biotechnologii Roślin na Wydziale Biologii UW. Jak to bywa
w przypadku ważnych odkryć
naukowych, na nowe substancje
natrafiono przypadkiem. W prowadzonym projekcie badawczo-rozwojowym poszukiwano
substancji, które pomagałyby
w zwiększaniu biomasy. Celem
badań było znalezienie regulatorów białek stymulujących
wzrost i rozwój roślin. Przetestowano działanie kilkudziesięciu wytypowanych związków
chemicznych. Pośród nich udało
się znaleźć kilka obiecujących
cząsteczek, nad którymi będą
trwały dalsze prace, jednak niektóre z testowanych substancji,
wbrew oczekiwaniom badaczy,
zamiast stymulować wzrost,
hamowały go lub wręcz niszczyły rośliny.
Odkryte substancje chwastobójcze poddano testom skuteczności, które wypadły bardzo
obiecująco. Porównywano
działanie nowych cząsteczek
ze związkiem referencyjnym
– glufosynatem amonowym,

który jest składnikiem dostępnego na rynku popularnego preparatu chwastobójczego.
„W trakcie testów wytypowaliśmy trzy cząsteczki chemiczne. Jedna z nich wykazywała
wyższą skuteczność od związku
referencyjnego i miała zarazem
szerszy zakres działania. Efekty zastosowania dwóch pozostałych były porównywalne
z glufosynatem” – mówi dr
Rafał Archacki.
Skuteczność cząsteczek
otwiera perspektywę opracowania preparatów zawierających
mniejsze ilości herbicydu, co
może przełożyć się na mniejsze
obciążenie środowiska. Jednocześnie znaczenie ma nie tylko
odkrycie skuteczniejszej substancji. Cząsteczki o podobnej
sile, ale innym mechanizmie
działania, to również szansa
na produkcję nowych preparatów. W obliczu rosnącej
odporności chwastów na herbicydy i powszechnej praktyki
oprysku kilkoma preparatami,
nowe rozwiązania mogą być
bardzo przydatne i mają szansę
na komercjalizację.
Na razie nowe cząsteczki
poddano testom w warunkach
laboratoryjnych oraz przetestowano je na kilku gatunkach
roślin w warunkach szklarniowych. Wstępne testy toksykologiczne dowiodły, że mają one
niewielki wpływ na przeżywalność komórek ludzkich. Nie są
także toksyczne dla żyjących
w glebie nicieni. To na razie
wstępne badania, jednak dają
bardzo realną perspektywę, że

nowe substancje będzie można
ostatecznie wykorzystać w rolnictwie czy ogrodnictwie.
Dotychczas nie udało się
przeprowadzić testów polowych
w warunkach prawdziwych
upraw. Wymaga to zaangażowania znacznie większych
środków finansowych. Na
obecnym etapie prac badacze
uzyskali wsparcie Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii (UOTT) na dalsze testy
w postaci grantu realizowanego
w ramach programu Inkubator
Innowacyjności.
„Nasze kolejne badania
będą polegały na testowaniu
siły działania nowych związków na chwasty w połączniu
z dodatkowymi substancjami
pomocniczymi, które są stosowane w preparatach dostępnych
na rynku. Takie substancje pomocnicze mają za zadanie dodatkowo zwiększać skuteczność
działania cząsteczek” – mówi
dr Rafał Archacki.
„Niezwykle ważne jest pogłębienie testów toksykologicznych, ponieważ jeszcze nie
wszystkie odkryte cząsteczki
zostały pod tym kątem w pełni
zbadane. Przepisy regulujące
kwestie bezpieczeństwa są bardzo restrykcyjne, musimy więc
uzyskać pewność, że odkryte
substancje nie mają negatywnego wpływu na ludzi i środowisko. Do zyskania kompletu
danych potrzeba więcej danych
i testów. W najbliższym czasie
będziemy prowadzić dalsze badania na komórkach ludzkich
i nicieniach stosując rozszerzone

warianty testów” – mówi dr
Paweł Siedlecki.
Trzy odkryte cząsteczki to
zaledwie pierwszy efekt prowadzonych prac. Są one nadal
modyfikowane we współpracy
z chemikami w celu poszukiwania kolejnych, które będą
jeszcze bardziej skuteczne, a jednocześnie bezpieczne. Nawet
najmniejsza zmiana cząsteczki chemicznej może mieć duży
efekt biologiczny. Przy tym nie
da się z góry przewidzieć efektów wprowadzanych zmian.
Trzeba intuicyjnie wybierać warianty i testować je empirycznie,
co wymaga czasu. Wszystko to
oznacza przeprowadzenie dużej
ilości testów. Dlatego badacze
będą szukać potencjalnych inwestorów, którzy mogliby je
sfinansować. Potrzebne będą
próby polowe oraz inne bardziej
dokładne testy .
„Co niezwykle ważne, trzy
nowe cząsteczki to nie koniec
prac w zakresie poszukiwań nowych substancji wykazujących
określone właściwości. Jedną
z głównych wartości odkrycia
jest opracowanie metody produkowania nowych substancji. Na
UW powstało know-how, które
pozwala w stosunkowo krótkim
czasie opracować i przetestować
wiele nowych substancji. Branża agrochemiczna nieustannie
poszukuje nowych substancji
ze względu na rosnącą odporność roślin na dotychczas
stosowane herbicydy, a także
zmiany warunków środowiskowych i nowe regulacje prawne dotyczące ochrony zdrowia

i środowiska naturalnego. Dla
tych badaczy jest to atrakcyjna
nisza rynkowa, która być może
pozwoli im stworzyć spółkę spin
off” – mówi dr Robert Dwiliński, dyrektor UOTT.
Po zaoraniu gleby znajduje
się w niej mnóstwo nasion rozmaitych roślin, w szczególności
uznawanych za chwasty, które
stosunkowo szybko zaczynają
wzrastać. Chcąc uzyskać wysoki
plon, rolnicy muszą zwalczać
chwasty, których wzrost hamuje rozwój upraw. Dopiero po
opryskaniu pola i odczekaniu
pewnego okresu, w którym giną
chwasty a chemia przestaje działać, następuje zasiew. Dzięki
herbicydom produkcja rolna
może być opłacalna.
Na rynku dostępnych jest
bardzo dużo różnorodnych
preparatów chemicznych zwalczających chwasty w uprawach.
Mogą być stosowane w różny
sposób (dolistnie lub doglebowo) i na różnych etapach (przed
i po rozpoczęciu upraw), działając na wszystkie rośliny bez
wyjątku lub selektywnie - np. na
rośliny dwu- albo jednoliścienne. W większości to preparaty
oferowane przez globalne korporacje, ale dostępne są także
produkty mniejszych, lokalnych
firm. Choć wachlarz dostępnych na rynku preparatów jest
szeroki i ciągle pojawiają się
nowe, stosunkowo niewiele jest
substancji aktywnych, które
działają chwastobójczo. Dlatego ośrodki badawcze na całym
świecie starają się nieustannie
opracowywać nowe substancje

czynne.
Należy podkreślić, że jedne
cząsteczki bardziej oddziałują
na pewne chwasty, inne mniej.
W praktyce rzadko więc wykorzystuje się tylko jeden herbicyd. Zwykle stosuje się dwa
lub więcej, żeby zabezpieczyć
plony na wypadek sytuacji,
w której jeden z nich nie zadziała. Przy tym im więcej się
ich używa, tym koszty uprawy
są coraz większe. Nie jest to także obojętne dla środowiska. Im
więcej środków chemicznych
zostanie zastosowane, tym
więcej związków pozostanie
w glebie. Skuteczniejsze środki
dają nadzieję, że będzie można
zastosować mniejsze ich ilości,
a wpływ na środowisko będzie
mniejszy.
Rośliny z czasem nabywają
odporność na pewne substancje. Coraz częściej rolnicy muszą mierzyć się z problemem
polegającym na tym, że pomimo oprysków chwasty nie
giną. Tym bardziej komercjalizacja nowej substancji czynnej
wygląda obiecująco. Nowych
substancji poszukuje się także
dlatego, że stare są wycofywane
z rynku ze względu na zmieniające się przepisy. W przypadku
niektórych preparatów, które
były stosowane przez lata, okazuje się, że przekraczają normy
i mają negatywny wpływ na
zdrowie człowieka lub organizmy w glebie.
Źródło: Optimumpr
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Niskie temperatury a zabiegi herbicydowe
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Niska temperatura i ryzyko wystąpienia przymrozków, mogą ograniczyć zastosowanie
niektórych substancji czynnych herbicydów.
Przystępując do pierwszych
zabiegów herbicydowych
w oziminach, oprócz oczywistego czynnika jakim jest stan
zachwaszczenia, należy zwrócić uwagę na panujące warunki
wilgotnościowo-termiczne.
W tabeli 1. ujęto minimalne
temperatury, poniżej których
nie wolno stosować poszczególnych herbicydów. Więcej
informacji o warunkach pogodowych w jakich dozwolone jest wykonanie zabiegów,
znajduje się w Etykietach produktów, zmieszczonych m.in.
na stronie https://www.gov.pl/
web/rolnictwo/etykiety-srodkow-ochrony-roslin.
Preparaty zwierające w składzie mieszaninę halauksyfen
metylu – Arylex™ z florasulamem (np. Mattera) lub
z fluroksypyrem metylu (np.
Pixxaro) można aplikować
przy temperaturze powietrza
minimum 2°C, jednak nie
po nocnych przymrozkach
oraz przed spodziewanymi

przymrozkami.
Przy temperaturze 4°C możemy już zastosować środki
zawierające: bifenoks (np.
Fox 480 SC), diflufenikan +
florasulam (np. Saracen Delta
550 SC), florasulam (np. Kantor 050 SC) i jego mieszaninę
z tribenuronem metylu (np.
Saracen Max 80 WG). Preparaty te, nie możemy jednak
użyć, gdy w nocy przed zabiegiem stwierdzono ujemne
temperatury, które mogą nadal
występować.
W nieco wyższej temperaturze (5°C) oprysk herbicydowy
możemy wykonać mieszaninami 2,4-D z jodosulfuronem
metylosodowym i tienkarbazonem metylowym (np. Huzar
Activ Plus), z florasulamem
(np. Diablo 306 SE) oraz z aminopyralidem i florasulamem
(np. Mustang Forte 195 SE).
Dla optymalnej skuteczności
działania tych dwóch ostatnich herbicydów minimalna
temperatura przez kolejne

6 dni po zabiegu nie powinna być niższa niż 5°C. Kolejną
substancją czynną do stosowania przy tej minimalnej temperaturze jest amidosulfuron
(np. Grodyl 75 WG), ale pod
warunkiem, że nie wystąpią
przymrozki. Także piroksysulam (np. Nomad 75 WG) oraz
środki mające w składzie florasulam i aminopyralid (np. Dragon NT 450 WG), florasulam
+ fluroksypyr (np. Tomigan
Forte 102,5 SE), florasulam +
piroksysulam + aminopyralid (np. Lancet Plus 125 WG)
stosujemy gdy temperatura
w dniu zabiegu nie spada poniżej 5°C i utrzymuje się taka
przez następne 6 dni.
Różne preparaty zawierające tribenuron metylu mają
w etykietach minimalną temperaturę stosowania 7°C (np.
Adentis) lub 8°C (np. Assynt
500 SG). W tych zawierających
750 g/kg substancji czynnej
znajdziemy także informację, iż temperatury poniżej
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0°C w nocy i za dnia (<2°C)
mogą zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia objawów
fitotoksycznych na roślinach
uprawnych.
Opryski herbicydami zawierającymi chlopyralid +
pikloram (np. Barka 334 SL)
wykonujemy, gdy temperatura
powietrza wynosi nie mniej
niż 8°C, ale nie po nocnych
przymrozkach oraz przed spodziewanymi przymrozkami.
W tej temperaturze można
stosować także chlorosulfuron (np. Glean 75 WG), który
przy jesiennych zabiegach doglebowych można było użyć
w niższych temperaturach
(informacja z Metodyki integrowanej ochrony pszenicy
ozimej i jarej).
Temperatura 8-10°C (zależnie od preparatu) to minimalna, przy której możemy
wykonać oprysk herbicydami zawierającymi 2,4-D +
dikamba (np. Aminopielik
Super 464 SL lub Aminopielik
D MAXX 430 EC) oraz MCPA
(np. Chwastox Extra 300 SL
lub Agroxone MAX 750 SL).
Większość preparatów z MCPA
nie stosujemy w okresie, gdy

temperatura nocą spada poniżej 5°C.
W etykietach herbicydów
zawierających chlopyralid,
znajdziemy informację o możliwości stosowania, gdy temperatura wynosi minimum
8°C (np. Clap Forte), 10°C (np.
ProSto 300 SL) lub 12°C (np.
Clap). Niektóre z tych środków
mają także ograniczenia wykonania oprysków po nocnych
przymrozkach oraz przed spodziewanymi przymrozkami lub
gdy minimalna temperatura
dobowa w dniu zabiegu oraz
przez 6 kolejnych dni wynosi
mniej niż 8°C. Fluroksypyr to
kolejna substancja, którą możemy użyć powyżej 8°C (np.
Fluroherb 200 EC) lub 12°C
(np. Fluroxane 200 EC), a dodatkowo w wielu przypadkach
minimalna temperatura dobowa nie powinna być niższa
niż 8°C przez 5 dni po wykonanym zabiegu.
Powyżej 10°C mamy możliwość bezpiecznego zastosowania 2,4-D (np. Aminopielik
Standard 600 SL), fenoksaprop-P-etylu oraz mieszanin
MCPA z dikambą (np. Chwastox Turbo 340 SL), MCPA

z mekopropem-P i dikambą
(np. Chwastox Nowy Trio
390 SL), MCPA z chlopyralidem i fluroksypyrem (np.
Chwastox Complex 260 EW),
a także środków zawierających
mekoprop-P (np. Chwastox MP
600 SL) i propoksykarbazon
sodowy + mezosulfuron metylowy (np. Monolith 11,25 WG).
Herbicydami tymi nie opryskujemy przed zbliżającymi się
przymrozkami, a niektórymi
zawierającymi MCPA z dikambą oraz propoksykarbazon sodowy z mezosulfuronem
metylowym w okresie, gdy
temperatura nocą jest niższa
niż 5°C.
Niedostosowanie zabiegów
odchwaszczających do warunków atmosferycznych może
doprowadzić do obniżenia,
a w szczególnych przypadkach nawet do wystąpienia
braku skuteczności działania
herbicydu, co może wymagać
dodatkowych nakładów finansowych na ochronę plantacji
lub spowodować uszkodzenia
rośliny uprawnej, a w konsekwencji doprowadzić do
zmniejszenia plonu.
mgr inż. Marcin Bortniak

Tabela 1. Minimalna temperatura stosowania herbicydów zarejestrowanych do wiosennego
stosowania w oziminach.
Minimalna temperatura stosowania

Substancja aktywna

2°C

florasulam + halauksyfen metylu – Arylex™
halauksyfen metylu – Arylex™ + fluroksypyr meptylu

4°C

bifenoks
diflufenikan + florasulam
florasulam
florasulam + tribenuron metylowy

5°C

2,4-D + aminopyralid + florasulam
2,4-D + florasulam
2,4-D + jodosulfuron metylosodowy + tienkarbazon metylowy
amidosulfuron
florasulam + aminopyralid
florasulam + fluroksypyr
florasulam + piroksysulam + aminopyralid
piroksysulam

7-8°C

tribenuron metylowy

8°C

chlorosulfuron*
chlopyralid + pikloram

8-10°C

2,4-D + dikamba
MCPA

8-12°C

chlopyralid
fluroksypyr

2,4-D
fenoksaprop-P-etylu*
MCPA + chlopyralid + fluroksypyr
10°C
MCPA + dikamba
MCPA + mekoprop-P + dikamba
mekoprop-P
propoksykarbazon sodowy + mezosulfuron metylowy
*brak informacji w Etykiecie produktu, dane uzyskane z Metodyki integrowanej ochrony
pszenicy zamieszczonej na stronie internetowej https://www.agrofagi.com.pl .
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Wiosenne zabiegi korekcyjne w zbożach ozimych
URODZAJ
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Zabiegi korekcyjne najlepiej wykonać jak najszybciej po wznowieniu wegetacji.
Stosując się do powszechnie
przyjętych strategii w ochronie roślin, zabiegi herbicydowe
w zbożach ozimych powinno
się wykonać jeszcze jesienią.
Gwarantuje to, że roślina
uprawna już na starcie będzie
pozbawiona konkurencji ze
strony chwastów, co stworzy jej korzystne warunki do
wzrostu i przezimowania.
W praktyce jednak, na plantacjach opryskanych jesienią
często zachodzi potrzeba
wykonania wiosennej korekty zachwaszczenia. Decyzja
o wykonaniu korekty powinna
być podjęta w oparciu o rezultaty uzyskane podczas lustracji
pola, w czasie której ocenia
się skład gatunkowy chwastów, szacuje ich liczebność
oraz stopień zaawansowania
w rozwoju. Lustrację powinno
się wykonać jak najszybciej
po zakończeniu spoczynku
zimowego.
Kiedy zachodzi potrzeba
przeprowadzenia korekty?
W bardzo dużym stopniu zależne jest to od przebiegu pogody
REKLAMA

w okresie jesienno-zimowym.
W czasie ciepłej jesieni wschody chwastów są rozciągnięte
w czasie i nowe egzemplarze
mogą pojawiać się po opryskach jesiennych. Taka sytuacja ma miejsce zwłaszcza na
polach terminowo obsianych.
Niektóre gatunki chwastów
mają zdolność do kiełkowania przez niemal cały rok (np.
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, tobołki polne, tasznik
pospolity, niezapominajka polna), w związku z czym można
spodziewać się ich wschodów
w czasie łagodnej zimy. Do
czasu rozpoczęcia wiosennej
wegetacji zbóż chwasty te mogą
osiągnąć na tyle zaawansowane
stadia rozwojowe, że przesunięcie zabiegu na termin późniejszy może skutkować tym,
że szybko staną się duże i będą
mniej wrażliwe na zastosowane środki. Zabiegi korekcyjne
konieczne są również na plantacjach przerzedzonych w wyniku uszkodzeń mrozowych lub
nierównomiernych wschodów.
W miejscach pozbawionych

rośliny uprawnej chwasty
pozbawione są jakiejkolwiek
konkurencji, w związku z czym
licznie wschodzą, szybko rosną i w krótkim czasie osiągają
dość spore rozmiary stając się
mniej podatnymi na działanie
herbicydów. Wiosenna korekta
zachwaszczenia powinna mieć
miejsce również na plantacjach,
na których zastosowany jesienią herbicyd został źle dobrany lub zadziałał zbyt słabo
(np. na skutek niesprzyjającej
aury), w efekcie czego chwasty
nie zostały w zadowalającym
stopniu zniszczone. Pojedyncze gatunki, które pozostały
na polu są pozbawione konkurencji ze strony innych chwastów, mogą więc swobodnie się
rozwijać i w szybko osiągnąć
stadia rozwojowe, w których
trudno je zwalczyć. Ponadto,
chwasty które wzeszły jesienią
i przezimowały są bardziej odporne na działanie herbicydów
w porównaniu z tymi, które
znajdują się w tych samych
stadiach rozwojowych, lecz
wzeszły wiosną.

Zabiegi korekcyjne najlepiej wykonać jak najszybciej
po wznowieniu wegetacji, jak
tylko pozwolą na to warunki
pogodowe. Po pierwsze, powinny one umożliwić wjazd
ciągnika z opryskiwaczem,
co jednak może być utrudnione na polach z zalegającą
wodą pochodząca z roztopów
śniegu. Po drugie, temperatura powietrza w okresie wczesnowiosennym musi być na
tyle wysoka, aby zastosowany herbicyd mógł skutecznie
zniszczyć chwasty. Dla większości herbicydów sprawdza
się zasada, że im cieplej tym
lepsze jest ich działanie, ponieważ szybciej są pobierane
i transportowane w roślinie.
Herbicydy różnią się między
sobą zakresem temperatur
w których mogą być stosowane. Wczesną wiosną można śmiało stosować herbicydy
zawierające chlorotoluron,
pinoksaden, bądź też nową
substancję – halauksyfen metylu – Arylex TM. Nieco wyższych temperatur wymagają

herbicydy sulfonylomocznikowe, np. florasulam 4°C, amidosufuron 5°C. Najbardziej
wymagające w tym względzie
są środki z grupy regulatorów
wzrostu (2,4-D, MCPA), ponieważ minimalna temperatura
ich stosowania nie powinna
być niższa niż 8-10°C.
Wybór herbicydu i jego dawki do zabiegów korekcyjnych
zależy od stanu zachwaszczenia plantacji. Generalnie nie
ma potrzeby stosowania wysokich dawek, z wyjątkiem
plantacji na których chwasty występują licznie oraz są
mocno wyrośnięte (np. na
polach przerzedzonych lub

gdy gatunek został „przepuszczony” jesienią). W takich
przypadkach należy stosować
dawki wyższe oraz może być
konieczne użycie droższych
herbicydów, które są skuteczne w zwalczaniu chwastów
mocno wyrośniętych. Wyższe dawki zaleca się również
w warunkach nie sprzyjających działaniu środka, np.
w niskich temperaturach oraz
na polach zachwaszczonych
bardziej problematycznymi
gatunkami chwastów.
dr inż. Renata Kieloch
IUNG – PIB
Zakład Herbologii
i Technik Uprawy Roli
We Wrocławiu

Na ziarno i kiszonkę
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Dobór odmian kukurydzy do uprawy w zależności od regionu uprawy w naszym kraju.
Podstawą sukcesu w produkcji kukurydzy jest dobór
odmian mieszańcowych
o odpowiedniej wczesności
dla danego rejonu uprawy,
dostosowanych do kierunku
użytkowania.
W Polsce, pod względem
wczesności, wyróżniamy
mieszańce bardzo wczesne,
FAO do 230, średniowczesne,
FAO 240-250 i średniopóźne,
FAO 260 -290. Obecnie
kukurydzę na ziarno uprawia się na terenie całego kraju,
z wyjątkiem terenów podgórskich i górskich.
W rejonie I, o najbardziej
korzystnych warunkach
termicznych, obejmującym
Polskę Południowo-Zachodnią i Południowo-Wschodnią (z wyjątkiem Roztocza),
w uprawie na ziarno należy
rejonizować odmiany średniowczesne, FAO 230-250) i średniopóźne, o liczbie FAO
250-270, gdzie wykazują
one najwyższe właściwości plonotwórcze. W rejonie
I uprawa na ziarno odmian
mieszańcowych o liczbie FAO
wyższej niż 270, w niektórych
latach może być ryzykowna.
W tym rejonie można także
uprawiać odmiany wczesne,
jeśli jest to podyktowane
względami organizacyjnymi,
lub gdy po zbiorze kukurydzy wysiewa się pszenicę
REKLAMA

Tabela 1. Podział odmian w Krajowym Rejestrze pod względem wczesności (liczba FAO) oraz kierunku uprawy zgodnie z rejestracją COBORU.
Odmiany
Liczba FAO

dr inż. Roman Warzecha
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
Państwowy Instytut
Badawczy
Radzików
ozimą. Jednak następstwo
roślin kukurydza - pszenica
jest niekorzystne ze względu na choroby fuzaryjne.
W tym rejonie można uprawić
wszystkie odmiany z Krajowego Rejestru przeznaczone
do uprawy na kiszonkę.
W rejonie II, obejmującym
środkową część Polski, pas
Wielkich Nizin, sięgającym
wzdłuż Wisły aż na Południe Polski, podstawowym
segmentem do uprawy na
ziarno są odmiany średniowczesne (FAO 240-250),
najlepiej o liczbie FAO
240. Z powodzeniem mogą
być też uprawiane odmiany wczesne (FAO do 230).
W tym rejonie uprawa odmian
o liczbie FAO 250 i powyżej
na ziarno jest obarczona

c.d. art. na str. 19

do uprawy na ziarno

do uprawy na kiszonkę

do uprawy na
ziarno/kiszonkę

190

KB1903, Wilga

200

DKC2787, Aalvito, LG30179,
MAS 15P

210

Rogoso, Rywal, Inoxx, MAS 11K

ES Scorpion

220

Kwintus, KWS Magnet, Podium
Silvinio, Mosso, Lokata, Smolik,
Wiarus, DKC2971, ES Zizou, SY Cooky, Mattie

Pirro

Keops

230

Agro Fides, KWS Vitellio, Bejm, Dumka, Glejt, Jawor, Kosynier
Prosna, Reduta, Smolan, Smolitop
Tonacja, RGT Chromixx, ES Albatros, ES Cirrius, ES Kongress
ES Palazzo, ES Seafox, SY Werena, Amanova, Kaprilias
KWS Kampinos, KWS Krogulec,
RGT Metropolixx, SM Polonez

PR39G12, Silveste, Assano, Fortop,
LG31255, LG31250, KWS Salamandra, Ligato

Arturo, Celux
SM Pokusa

240

PR39H32, Ambrosini, Ricardinio,
Rivaldinio KWS, Casandro, Norico,
Perrero, Kanonier, Konkurent,
Agro Polis, Kartagos, Touran, Cyrano, Giancarlo,
Opcja, SM Hetman, SM Hubal,
Odilo, Prestoso, KOSMO 230, Juhas, Kresowiak,
DKC 2960, LG 22.44, ES Abakus
Opoka, SM Finezja Geoxx, LG30240,
ES Cockpit, ES Meteorit, ES Zorion,
ES Asteroid, ES Metronom,
SY Multipass, SY Multitop,
Inagua, Bilizi, SY Gibuti,
SY Rotango, SY Telias, System,
SY Kardona, Dynamite, Amalfredo
ES Inventive, ES Perspective, Joffrey, Janero, SY Pandoras, SM
Jubilat

250

KWS Corazon, Sativo, Blask, DKC3711, Alduna, Emmy,
LG30215, ES Carmen, ES Concord, ES Paroli, ES Tolerance
P8134, P8329, P8400, Arobase, Delitop, NK Nekta, Farmezzo,
Milosz, Susetta, ES Hemingway, Plantus,
ES Constellation

260

Grosso, Bosman, LG30273, Lindsey, Yser, ES Chrono,
P882, NK Eagle,
SY Enigma, MAS 24A, Codigip,
ES Faraday, Keltikus, MAS 20P

270

P9400, Bora Zemun, Rosomak,
Urani CS,

Walterinio KWS, Danubio, Dublino, Talentro,
Bogoria, Koneser, Kosmal, Nimba,
Podlasiak, SM Ameca,
SM Furman, LG30275,
ES Fireball, DS1460C
Clarica, Legion, SM Popis,
Ułan

280

PR38N86, DKC3623, P9027

Kadryl, KB2704, Subito

Beatus, Chicago, SM Kurant,
Vitras, ES Convent, P8488,
MAS 20S, Brigado, Rudesta,
SM Prezent, SM Zawisza

Benedictio
KWS, Carolinio KWS
San, Eurostar
Veritis,
Agro Janus

KWS
5133 ECO, Figaro

Ronaldinio,
PR38Y34

URODZAJ
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c.d. art. ze str. 18

Rys. 1 Główne bariery rozwoju gospodarstw w opinii rolników.
Badanie „Portret Polskiego Rolnika. Analiza Rynku”, 2018
ryzykiem nieosiągnięcia dojrzałości. Na kiszonkę można rekomendować uprawę
odmian o liczbie FAO do
260. W północnych obszarach
rejonu II nie powinny być uprawiane na kiszonkę odmiany
o liczbie FAO 250-260.
W rejonie III, północnym,
o najmniej sprzyjających
warunkach termicznych,
można rekomendować do
uprawy na ziarno odmiany
bardzo wczesne, o liczbie
FAO do 220, i wczesne FAO
220-230, a w województwie
REKLAMA

wa r m i ń sko -m a z u r sk i m
i północnej części woj. podlaskiego do uprawy na ziarno
najlepiej przeznaczać odmiany o liczbie FAO do 200. Do
uprawy na kiszonkę w rejonie
III najlepiej wybierać odmiany
o liczbie FAO do 230, a południowych obszarach tego rejonu o liczbie FAO do 240.
Przy doborze odmian do
poszczególnych rejonów
należy brać pod uwagę
również zróżnicowanie
długości okresu wegetacji i warunków termicznych

w poszczególnych latach.
Kierując się zasadą przezorności, w rejonach o mniej
korzystnych warunkach termicznych, lepiej uprawiać
odmiany wcześniejsze niż
późniejsze. Należy pamiętać
również, że pierwsze przymrozki jesienią kończą proces
wysychania ziarna kukurydzy. W tym przypadku przemarznięte liście okrywowe
kolb, stanowią barierę do
oddawania wody. Woda
gromadzi się na powierzchni
ziarna i następuje jego porażenie przez choroby grzybowe.
Ziarno o zbyt dużej wilgotności (powyżej 35%) ciężko
się wymłaca z kolb.
Od miany kuku r yd z y
przeznaczone do uprawy
na ziarno powinny charakteryzować się wysokim
potencjałem plonowania,
wczesnością dostosowaną
do rejonu uprawy. Te cechy
są skorelowane negatywnie,
stąd też wynika trudność
ich korzystnego połączenia
w danej odmianie. W praktyce hodowlanej wczesność
mieszańców kukurydzy jest
określana przy pomocy procentowej wilgotności ziarna
przy zbiorze, po osiągnięciu
przez mieszańce dojrzałości fizjologicznej. Ziarno
różnych odmian zbierane

w tym samym terminie ma
zróżnicowaną wilgotność.
Odmiany o mniejszej wilgotności ziarna, akumulujące więcej suchej masy są
wcześniejsze. Ważnym kryterium jest odporność na
wyleganie korzeniowe i fuzaryjne, powodowane przez
grzyby wywołujące zgnilizny łodyg. Z reguły odmiany wcześniejsze wykazują
większą skłonność do wylegania fuzaryjnego niż
późniejsze. Odmiany powinny charakteryzować się
dobrą zdrowotnością - odpornością na główne patogeny
kukurydzy: fuzariozy kolb
i łodyg, głownię guzową.
Pożądaną cechą powinna
być też zwiększona tolerancja
na szkodniki, w tym przede
wszystkim na omacnicę prosowiankę. W przypadku uprawy kukurydzy na CCM
dodatkowo wymagana jest
dobra struktura kolby - jak
największy udział ziarna i jak
najmniejszy udział rdzenia.
CCM to kiszonka z pozbawionych liści okrywowych
i rozdrobnionych kolb do
żywienia trzody chlewnej.
Przedmiotem zakiszania może
tez być rozdrobnione ziarno
kukurydzy
Wśród najważniejszych
kryteriów branych pod
uwagę w doborze odmian na
kiszonkę należy wymienić:
całkowity plon suchej masy
łodyg, liści i kolb (dt/ha), udział kolb w całkowitym plonie suchej masy (korzystny
powyżej 50%), zawartość
suchej masy przy zbiorze
w całych roślinach (około
32%). Duże znaczenie mają
również wczesny wigor i cecha „stay green”, polegająca
na wydłużonym utrzymywaniu się zieloności liści
i łodyg w okresie dojrzewania. Tradycyjne odmiany bez
tej cechy dosyć szybko zasychały kończąc szybko proces
asymilacji związków organicznych. Cecha ta ma szczególne
znaczenie dla odmian uprawianych w rejonach o bardziej
korzystnych warunkach termicznych. która korzystnie
wpływa na akumulację suchej
masy w końcowym okresie
wegetacji jak i na wydłużenie terminu zbioru. Ważnym
kryterium oceny mieszańców
kiszonkowych jest ich strawność. Nowoczesne programy
hodowlane zwracają uwagę
na podniesienie poziomu
strawności wegetatywnych
części roślin. Do produkcji
wysokoenergetycznej kiszonki
są też zalecane odmiany ziarnowe, wczesne lub średniowczesne, o wysokim plonie
ziarna.
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Soja coraz częściej obecna
w polskich płodozmianach

Obszar uprawy soi w naszym kraju, w ciągu ostatnich
10 lat zwiększył się ponad 100-krotnie!

dr inż. Tomasz R. Sekutowski
IUNG - PIB w Puławach
Zakład Herbologii i Technik
Uprawy Roli we Wrocławiu

Ze względu na swoje pochodzenie oraz specyficzne
wymagania pluwio-termiczne, soja była jeszcze dekadę
temu, rośliną bardzo rzadko
uprawianą w Polsce, a gatunek
ten traktowany był raczej jako
dość „egzotyczny”.
Intensywny wzrost powierzchni uprawy soi w ostatniej dekadzie, związany jest
z kilkoma aspektami, a mianowicie: zmieniającą się sytuacją na rynkach żywności
i pasz, gdzie coraz większą rolę
odgrywa białko pochodzenia
roślinnego, które oprócz zastosowania paszowego (poekstrakcyjna śruta sojowa),
wykorzystywane jest jako
naturalny nutraceutyk, który
charakteryzuje się bardzo dużą
wartością dietetyczną oraz
leczniczą. Ponadto soja może
być alternatywą dla grochu czy
łubinów jako tzw. „łamacz”
płodozmianu w szczególności zbożowo-rzepaczanego czy
krótkotrwałej monokultury
kukurydzy.
Zostawia doskonałe stanowisko dla rośliny następczej
Powszechnie uważa się, że
soja jest rośliną bardzo wymagającą, jednak gatunek ten nie
ma wygórowanych wymagań

co do gleby, udaje się na większości z nich, za wyjątkiem
gleb ciężkich i zlewnych, gdzie
lepiej sprawdza się, np. bobik,
czy kwaśnych i bardzo lekkich
na których korzystniej jest
uprawiać, np. groch czy łubiny.
W naszych warunkach klimatyczno-glebowych, sprawdzają
się najlepiej odmiany o niższych wymaganiach termicznych i mniejszej wrażliwości
na długość dnia oraz skróconym okresie wegetacji, czyli
bardzo wczesne i wczesne (np.
Paradis, Augusta, Erica i Oressa), ewentualnie średniowczesne (np. Bohemians, Merlin
i Abelina).
Dobrze rozbudowany i głęboki system korzeniowy soi
wpływa korzystnie na fizyko-chemiczną strukturę gleby.
Bardzo dobrze drenuje glebę
i pobiera z warstwy podornej
wypłukany potas i azot, a także uwalnia i pobiera, niedostępny dla innych roślin fosfor.
Soja ze względu na fakt bycia
rośliną bobowatą (motylkową), intensywnie współżyje z glebowymi bakteriami
brodawkowymi Bradyrhizobium japonicum, posiadającymi wspaniałą właściwość
wiązania z atmosfery azotu,

który następnie wykorzystują rośliny soi (fot. 1). Przy
obfitym brodawkowaniu na
korzeniach, bakterie B. japonicum są w stanie dostarczyć
roślinom soi do 100 kg azotu
na ha. Oczywiście część tego
makroelementu w postaci resztek pożniwnych, pozostaje na
polu wzbogacając stanowisko
pod roślinę następczą w ilości
60-75 kg/ha (w zależności od
całkowitej liczby aktywnych
brodawek i stanowiska). Ponadto soja potrafi wzbogacić
glebę w węgiel organiczny oraz
fosfor, potas i magnez. Przy
plonie wynoszącym 2,5-3,0 t/
ha, pozostaje w glebie około
35-40 kg fosforu, 100-120 kg
potasu i 30-35 kg magnezu.
Znakomity „łamacz”
uproszczonego płodozmianu
i krótkotrwałej monokultury
Dwa bardzo istotne w rolnictwie pojęcia: zmianowanie
i płodozmian. Przez pojęcie
zmianowania rozumiemy rozłożone w czasie następowanie
po sobie różnych gatunków
roślin na tym samym areale
z uwzględnieniem ich wymagań siedliskowych. Natomiast
zmianowanie, zaplanowane
z góry na szereg lat (minimum
4 lata) w określonym miejscu
c.d. art. na str. 21
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nazywane jest płodozmianem.
Poprawnie ułożony płodozmian
spełnia bardzo wiele ważnych
funkcji, jednak zasadniczym
jego celem jest zachowanie
i systematyczne podnoszenie
żyzności gleby. Płodozmian
powinien być tak zaplanowany, aby gleba przez cały okres
wegetacyjny była pokryta/
przykryta roślinnością. Tyle
mówi teoria! a jak jest w praktyce? Niestety w praktyce nie
wygląda to już tak „różowo”,

gdyż plantatorzy najczęściej
uprawiają takie gatunki roślin,
które dostarczą im najwięcej
zysku, co niekoniecznie wpisuje
się w programy zrównoważonego rolnictwa.
Coraz rzadziej (na szczęście)
ale nadal można spotkać jeszcze tzw. krótkotrwałe monokultury (2-3 letnie), bardzo
często połączone z uproszczeniami w uprawie gleby (np. siewem bezpośrednim). Problem
ten dotyczy właściwie jednej
rośliny uprawnej a mianowicie

URODZAJ
kukurydzy. Przy źle dobranych
lub braku działań rekompensujących, może to prowadzić
do obniżki plonowania. Przyczynami ograniczającymi plonowanie są najczęściej: wzrost
zachwaszczenia, porażenie
przez choroby i szkodniki oraz
tzw. zmęczenie gleby.
Czy można temu zjawisku
zaradzić?
Oczywiście, że można! Bardzo
dobrym rozwiązaniem jest wykorzystanie potencjału rekompensującego roślin innych gatunków

uprawnych, np. soi. Wzbogacenie
płodozmianu o ten gatunek czy
przerwanie na jeden sezon monokultury o roślinę bobowatą
(np. soję), wpłynie bardzo korzystnie na podniesienie żyzności
gleby oraz pozwoli jej szybciej
się zregenerować.
Zaletą uprawy soi jest również
fakt, że wzbogaca (przerywa)
dwa najczęściej występujące
w naszym kraju płodozmiany: zbożowo-rzepakowy oraz
zbożowo-kukurydziany i może
być świetnym przerywnikiem

dla krótkotrwałych monokultur kukurydzianych, co
w konsekwencji prowadzi do
stworzenia sprzyjających warunków do odbudowania się
i rozwoju pożytecznej entomofauny i edafonu glebowego. Ponadto możliwość uprawy soi
przy minimalnym stosowaniu
ochrony chemicznej (głównie
herbicydów, gdyż choroby
i szkodniki występują w bardzo niewielkim nasileniu), ograniczając zachwaszczenie (fot.
2) oraz znikomemu nawożeniu

Znaczenie bakterii endofitycznych w rozwoju roślin
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azotowemu, pozwala osiągnąć
zwyżkę plonu rośliny następczej oraz uzyskać oszczędności
z tytułu zmniejszenia nakładów
na nawozy (głównie azotowe)
i środki ochrony roślin (herbicydy stosuje się najczęściej raz
w sezonie). Dlatego też uprawa
soi wydaje się być jedną z bardziej proekologiczych i w dużej
mierze, zgodną z zasadami integrowanej produkcji i ochrony roślin, które obowiązują od
2014 roku każdego profesjonalnego plantatora.

Mikroorganizmy istotnie wpływają na funkcjonowanie i rozwój roślin.

Największa liczba drobnoustrojów, które kolonizują
tkanki roślin (endofitów) występuje w strefie przykorzeniowej - ryzosferze i obecna jest
przez cały okres wegetacyjny
rośliny. W ryzosferze może
występować nawet 100 razy
więcej mikroorganizmów,
niż w innych warstwach gleby. Natomiast najmniej bakterii endofitycznych, a czasem
nawet ich brak, stwierdza się
w kwiatach, nasionach czy
owocach. Znikoma obecność
endofitów w częściach generatywnych roślin wynika z faktu,
iż kolonizując nadziemne partie, drobnoustroje narażają się
na niekorzystne warunki środowiskowe np. duże wahania
temperatury, promieniowanie
UV czy niedostateczną zawartość wody. Z kolei w środowisku glebowym występują
mniejsze amplitudy temperatur i większa dostępność
wody, przez co panują bardziej
przyjazne warunki do ich bytowania. Nie bez znaczenia są
również produkowane przez
rośliny wydzieliny korzeniowe,
które stanowią obfite źródło
składników pokarmowych dla

bakterii. Dzięki nim tworzone
są wyselekcjonowane grupy
mikroorganizmów, które dostarczają roślinom niezbędne
składniki pokarmowe. Ponadto zróżnicowanie zasiedlania przez bakterie części
nadziemnych i podziemnych
roślin wynika z różnic w budowie ich tkanek. Pozbawiona
wosku skórka z włośnikami
korzeniowymi, która często
posiada skaleczenia jest o wiele łatwiejszą barierą do pokonania i skolonizowania przez
drobnoustroje, niż epiderma
z grubą ścianą komórkową
czy liście pokryte woskiem.
Liczebność oraz zróżnicowanie gatunkowe endofitów zależy m.in. od gatunku rośliny,
fazy jej rozwoju czy warunków
środowiskowych (tj. wilgotność
czy pH gleby).
Ze względu na zasiedlanie roślin możemy wyróżnić
dwie grupy bakterii ryzosferowych. Pierwszą stanowią
wewnątrzkomórkowe bakterie symbiotyczne, które
występują w wyspecjalizowanych komórkach korzenia np.
w brodawkach. Drugą grupę
stanowią zewnątrzkomórkowe,

wolnożyjące bakterie, które
obecne są w przestrzeniach
międzykomórkowych kory
korzenia, na ich powierzchni, a także w ryzosferze.
Mikroflora ryzosferowa
może wywierać korzystny,
obojętny, a nawet negatywny wpływ na rośliny. Ponadto
dany gatunek bakterii może
stymulować wzrost jednego
gatunku roślin, natomiast hamować innego. W interakcji
roślina-mikroorganizm szczególną rolę odgrywają bakterie ryzosferowe stymulujące
wzrost roślin (PGPR – ang.
Plant Growth Promoting Rhizobacteria). Do najliczniejszych
i najbardziej znanych bakterii
z grupy PGPR należą bakterie
z rodzaju Pseudomonas (np. P.
fluorescens), Bacillus (np. B.
subtilis) czy Enterobacter (np.
E. agglomerans). Wpływają one
bezpośrednio lub pośrednio na
stymulowanie wzrostu roślin.
Bezpośrednia stymulacja wzrostu roślin polega na
produkcji fitohormonów, do
których zaliczamy m.in. gibereliny, auksyny i cytokininy.
Fitohormony roślinne odpowiedzialne są za regulację

NUTRIENT COVER
Firma Agroyoumis zajmuje
się produkcją materiału siewnego soi od 2010 roku i wie,
że często trzeba dołożyć dużo
starań, żeby otrzymać materiał siewny spełniający wymogi określone w ustawie
o nasiennictwie.
Duży wpływna wysokość
plonów ma jakość wysiewanych nasion, a w przypadku soi
dodatkowo stosowanie zapraw
i szczepionek bakteryjnych.
Soja należy do roślin

bobowatych, a dzięki symbiozie z bakteriami brodawkowymi potrafi skumulować ok.
55-60% niezbędnego azotu.
Od 2019 roku firma Agroyoumis wprowadza nowy
system otoczkowania nasion
NUTRIENT COVER – nasiona w odżywczej otoczce.
Nowoczesna technika
polega na tym, że wraz ze
wzrostem i rozwojem roślin aktywują się substancje biologiczne stymulujące

symbiotyczny aparat wzrostu
roślin za pomocą naturalnej
substancji fungicydowej, mikroelementów i szczepów bakterii brodawkowych.
Wybór odpowiedniej odmiany, jakość materiału siewnego,
dobra zaprawa oraz inokulacja
w soi ma ogromne znaczenie, bez
tego nie można mówić o prawidłowym rozwoju upraw i wysokich plonach, czego zawsze
życzymy naszym rolnikom.
Źródło: Agroyoumis

wzrostu i spoczynku roślin,
kiełkowanie nasion, zawiązywanie i dojrzewanie owoców,
stymulację podziału komórek,
ukorzenianie czy starzenie się
roślin. Ponadto PGPR obniżają
poziom szkodliwego etylenu,
który wpływa negatywnie na
rozwój rośliny, gdy jest w zbyt
wysokim stężeniu. Dodatkowo
bakterie te pomagają w pobieraniu składników pokarmowych zwiększając powierzchnię
chłonną korzenia. Wzbogacają pulę dostępnego dla roślin
azotu, a także ogrywają ważną
rolę w przekształcaniu żelaza
ze związków trudnodostępnych
w formę przyswajalną. Wytwarzane przez bakterie PGPR
kwasy organiczne rozpuszczają nieprzyswajalne związki fosforu, przede wszystkim
fosforan glinu i żelaza (gleby
kwaśne) czy fosforan wapnia
(gleby z wysokim odczynem),
udostępniając fosfor w odpowiedniej formie dla roślin.
Pośrednie stymulowanie
wzrostu polega na biologicznym zwalczaniu patogenów,
a także pobudzaniu odporności
systemicznej roślin. Do najważniejszych zadań bakterii

PGPR pomocnych w ochronie
przed patogenami zaliczamy
np. produkcję antybiotyków,
konkurencję o miejsce bytowania i składniki pokarmowe
oraz syntezę enzymów rozpuszczających ściany komórkowe patogennych grzybów.
Produkowane przez bakterie
antybiotyki chronią roślinę
przed insektami, posiadają
właściwości antyoksydacyjne, a także wykazują działanie
przeciwgrzybicze, przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe.
Szczepienie roślin mikroorganizmami z grupy PGPR przyczynia się m.in. do zwiększenia
odporności roślin na stres abiotyczny (np. powodowany zmianami temperatur), a także może
zwiększyć plon o kilkadziesiąt
procent. Wiele badań naukowych potwierdza wzrost ilości
biomasy, większą odporność
w warunkach stresowych, lepszy wzrost czy mniejszą utratę
wody przez liście roślin, które były szczepione bakteriami
z rodzaju Pseudomonas. PGPR
wpływają również na zwiększenie składników pokarmowych
i materii organicznej w glebie,
przez co zmniejszają potrzebę

mgr Zyta Waraczewska
UP Poznań
nawożenia azotem i fosforem.
Podsumowując wzajemne
relacje pomiędzy mikroorganizmami, a roślinami przynoszą
wyżej wspomniane korzyści.
Dzięki czemu obecnie coraz częściej bakterie PGPR
wykorzystywane są w rolnictwie i ogrodnictwie jako
biopreparaty, które stymulują
wzrost, a także chronią rośliny.
Znajdują również zastosowanie
w bioremediacji środowiska.
Biopreparaty mogą stanowić
alternatywę dla stosowanych
na szeroką skalę sztucznych
nawozów mineralnych czy
pestycydów, która jest bardziej przyjazną dla środowiska.
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Dyskomfort spowodowany
zanieczyszczeniami powietrza
odczuwają już wszyscy Polacy,
nie tylko mieszkańcy południa
i dużych miast. Ostrzeżenia
o wysokich stężeniach zanieczyszczeń dotyczą już powierzchni całego kraju. Alarmy
smogowe w okresie grzewczym
to dla nas już standard. Polska jest liderem niechlubnego
rankingu państw europejskich
o najgorszej jakości powietrza.
Jest to z pewnością wynik
braku wieloletnich programów
ochrony jakości powietrza,
rozsądnego zarządzania zasobami naturalnymi, znacznego ograniczania emisji gazów
cieplarnianych, a także braku
atrakcyjnych form wsparcia
inwestycji na rzecz odnawialnych źródeł energii.

Kilka lat temu Rząd Polski
podjął decyzję o finansowym
wspieraniu inwestycji umożliwiających osiągnięcie założonych celów. Niezależnie
od Programów Operacyjnych
i Sektorowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
Agencja Restrukturyzacji Rolnictwa przyznawała znaczące
dotacje na założenie plantacji
roślin energetycznych, dzięki
czemu ta branża stała się wyjątkowo atrakcyjna. Niestety
wycofano się z tego wsparcia. Dlaczego? Tego nikt nie
rozumie.
Niektórzy twierdzą, iż biomasa jest „zero emisyjna”. To
nie do końca jest prawdą. Jednak znaczna część dwutlenku
węgla emitowanego w trakcie spalania przyswajalna jest
w procesie fotosyntezy przez

rosnące w okolicy rośliny.
W przypadku plantacji wierzby
energetycznej, która sama jest
świetnym filtrem powietrza,
z całą pewnością bilans jest
dodatni (powietrze będzie
czystsze, bo emisja CO2 ze
spalania będzie niższa niż ilość
tlenu wyprodukowanego przez
rośliny). Szybko rosnące gatunki wierzb krzewiastych stanowią surowiec energetyczny
umożliwiający produkowanie
energii w sposób zrównoważony i przyjazny środowisku
naturalnemu. Wartość energetyczna wierzby krzewiastej
jest porównywalna z miałem
węglowym. Dzięki całkowicie ekologicznym parametrom
procesu spalania oraz możliwej przemysłowej, odnawialnej
produkcji powinno uczynić
wierzbę produktem przyszłości

dla polskiego rolnictwa, energetyki i biznesu. Tym bardziej,
iż wysoka plenność i produktywność oraz wysoka tolerancja środowiskowa powodują,
że roślina ta może być uprawiana na stanowiskach, które nie
nadają się do uprawy innych
gatunków. Wysoka produktywność w połączeniu z niską
energochłonnością produkcji
oraz stosunkowo niedużymi
nakładami pracy w procesie
pozyskiwania biomasy sprawiają, iż produkcja może być
bardzo rentowna. Wierzba jest
rośliną wieloletnią, rosnącą na
prawie każdym gruncie. Idealnie do jej uprawy nadają się
tereny leżące odłogiem, zalewowe i zdegradowane. Roślina
posiada niespotykane przyrosty masy drewna w cyklu rocznym – ok. 14-krotnie większe

niż las rosnący w stanie naturalnym. Z wyjątkiem szczególnej troski w pierwszym roku
założenia uprawy, plantacja
nie wymaga prawie żadnych
zabiegów agrotechnicznych
Produktywność plantacji
trwa ponad 20 lat. Podobnie
jak inne skupiska drzew, sama
z siebie jest świetnym filtrem
powietrza, który przyczynia
się do poprawy jego parametrów, zmniejszając poziom
zanieczyszczenia. Produkcja
wierzby energetycznej stwarza
także szanse rozwoju lokalnych społeczności wiejskich
– może stać się istotną gałęzią
zarówno działalności gospodarczej, jak i rolniczej. Uprawa
i wykorzystanie tego surowca
jest bardzo korzystne z punktu
widzenia ochrony środowiska naturalnego, przywrócenia

produktywności odłogów,
zagospodarowania terenów
zdegradowanych, rekultywacji
obszarów skażonych.
Według szacunków Polska
wykorzystuje zaledwie kilka
procent swojego potencjału
w zakresie produkcji biomasy
(średnia europejska przekracza
20%). Dlatego trzeba apelować
do ustawodawcy, by w najbliższym czasie dokonał stosownych zmian w polskim prawie,
które umożliwiłyby wsparcie
producentów biomasy. Branża
ta powinna być traktowana
priorytetowo, bowiem rozwój
energetyki opartej na źródłach
odnawialnych jest jedynym
sposobem ograniczenia emisji
szkodliwych pyłów i gazów do
atmosfery.

Czy jesteśmy w stanie wyprodukować dostateczną ilość
żywności metodami ekologicznymi? Postęp technologiczny,
chemiczny i biologiczny, który
dokonał się w rolnictwie w XX
wieku, umożliwił znaczne
zwiększenie światowej produkcji żywności. Dziś wiemy,
że niektóre z tych osiągnięć
okazały się mieć negatywny
wpływ na środowisko, jakość
produktów żywnościowych
i zdrowie konsumentów.
W świetle tych zmian obok
produkcji żywności w systemie
konwencjonalnym już od lat
80. XX w. rozwija się rolnictwo ekologiczne.
W produkcji ekologicznej
nie stosuje się między innymi
prewencyjnie antybiotyków
w chowie zwierząt oraz syntetycznych pestycydów i nawozów mineralnych w uprawie
roślin. Żywność ekologiczna
staje się coraz bardziej popularna. Pozostaje tylko pytanie, czy jesteśmy w stanie
wyprodukować dostateczną
ilość żywności metodami
ekologicznymi.
Nasza wiedza o żywności
w dużej mierze opiera się na
doświadczeniu. W drugiej
połowie XX wieku przekonaliśmy się na przykład, że
niektóre pestycydy stosowane
w produkcji żywności nie są
bezpieczne dla zdrowia, jak
wcześniej sądzono. Zostały
one wycofane z obrotu – czołowym przykładem jest słynne
DDT - a ich miejsce zajęły inne
środki. Nie wiemy jednak, czy

są one na pewno lepsze.
Produkty rolnictwa ekologicznego z zasady zawierają
zerowe lub śladowe pozostałości syntetycznych pestycydów.
Jednocześnie na podstawie
wielu badań i metaanaliz wiemy, że surowce ekologiczne
w porównaniu do surowców
konwencjonalnych zawierają istotnie więcej związków
bioaktywnych, zwłaszcza
prozdrowotnych polifenoli.
Biorąc pod uwagę fakt, że
każdy człowiek konsumuje codziennie około 3 kg jedzenia
i płynów, ogromnego znaczenia nabiera to, czy żywność ta
zawiera szkodliwe dla zdrowia
substancje. Szczególnie groźne
jest systematyczne spożywanie pokarmów zawierających
nawet niskie dawki środków
takich jak: pestycydy, metale
ciężkie, węglowodory aromatyczne, itp.
Na straży bezpieczeństwa
żywności stoją odpowiednie
służby. Również dystrybutorzy
żywności dokładają wszelkich
starań, by sprzedawać dobrą
żywność, choćby w trosce
o własny wizerunek. Prawo,
zalecenia, kontrola jakości –
wszystko to jednak niekiedy
zawodzi. Bardzo często docierają informacje z różnych krajów np. o przekroczeniu dawki
pestycydów w płodach rolnych, śladowych ilościach antybiotyków w kurczakach czy
jajach skażonych biobójczym
fipronilem. Według najnowszego raportu EFSA (Sprawozdanie na temat pozostałości

pestycydów mierzonych w produktach ekologicznych i konwencjonalnych w UE, EFSA
2018) 44,5% z 28 912 próbek
żywności konwencjonalnej
poddanych analizie zawierało
pozostałości jednego lub więcej pestycydów. W przypadku 1,2% zbadanych próbek
(338 próbek) zidentyfikowano
przekroczenia maksymalnych
dopuszczalnych poziomów pozostałości w odniesieniu do
około 100 różnych substancji.
Po d t y m w zg lę dem
żywność ekologiczna jest
o wiele bezpieczniejsza:
6,5% z 940 próbek poddanych
analizie (126 próbek) zawierało pozostałości jednego lub
więcej pestycydów, a w przypadku 0,2% analizowanych
próbek zmierzone pozostałości pestycydów przekraczały
dopuszczalne normy. Ponadto, aby produkt ekologiczny
otrzymał odpowiedni certyfikat, producent musi poddawać
się zapowiedzianym i niespodziewanym kontrolom ze strony jednostki certyfikującej.
Trzeba jednak mieć świadomość, że żywność ekologiczna
(krajowa i importowana) stanowi w Polsce nadal zaledwie
kilka procent rynku.
Produkcja ekologiczna
rozwija się na całym świecie
bardzo dynamicznie. Co roku
zwiększa się powierzchnia
upraw i przybywa producentów ekoproduktów. W 2017 r.
światowa powierzchnia upraw
ekologicznych przekroczyła
60 mln hektarów, a roczna

wartość tego rynku to prawie 90 mld dol. Największe
obszary upraw znajdują się
w Oceanii, Europie (głównie
Hiszpania, Włochy i Francja),
Ameryce Łacińskiej i Azji.
W Polsce w 2017 r. było
23 375 producentów ekologicznych, w tym 22 435 producentów rolnych (https://
pomorska.pl/rolnictwo-ekologiczne-w-polsce-w-raporcie-2017-ilu-mamy-producentow/
ar/12546748).
Wiele wskazuje na to, że
produkcja ekologiczna będzie
się rozwijać na całym świecie.
Wraz ze wzrostem wiedzy rośnie świadomość producentów
i konsumentów. Pewność, że
żywność ta zgodnie z aktualnym stanem wiedzy jest
bezpieczna dla zdrowia, ma
na tym rynku coraz większe
znaczenie. Tylko czy jesteśmy w stanie w skali świata ekologicznymi metodami
wyprodukować dostateczną
ilość żywności?
Do 2006 r. eksperci zajmujący się światowym rynkiem
żywności sądzili, że jest to
niemożliwe. Produkty ekologiczne miały być dobrem
luksusowym. Okazuje się
jednak, że możemy wyżywić
świat bez stosowania środków,
co do bezpieczeństwa których
są wątpliwości. „Produkcja
ekologiczna w skali globalnej daje plony mniejsze
o 20% niż produkcja konwencjonalna. Trzeba jednak mieć
świadomość, że obecnie np.
w Europie występuje nadmiar

żywności oraz marnuje się
ponad 30% wyprodukowanych płodów rolnych. Problem
głodu na świecie nie wynika
z braku żywności, lecz z jej
marnowania i niewłaściwej
dystrybucji, zwłaszcza w biednych rejonach półkuli południowej. Możemy produkować
wystarczająco dużo żywności
ekologicznej bez zwiększania
światowych obszarów upraw.
Rolnictwo ekologiczne nie
oznacza obecnie powrotu do
starodawnych metod uprawy,
opartych jedynie na stosowaniu obornika i ręcznym
odchwaszczaniu. Jest wręcz
odwrotnie. Obecnie znaczną
część postępu technologicznego stymulują potrzeby produkcji ekologicznej – poszukuje się
źródeł naturalnych nawozów
pozyskiwanych z mielonych
skał, stosuje się nowoczesne
i bardziej skuteczne maszyny w uprawie gleby, metody
biologiczne ochrony roślin,
np. przy pomocy drapieżnych
owadów lub bakterii, szuka się
odmian lepiej dostosowanych
do produkcji ekologicznej, np.
odporniejszych na choroby
grzybowe. Jest nadzieja, że
w tym kierunku powoli będzie szło całe światowe rolnictwo” – mówi prof. dr hab. Ewa
Rembiałkowska z Wydziału
Nauk o Żywieniu Człowieka
i Konsumpcji SGGW.
Nowy trend w produkcji
żywności, jakim jest rolnictwo ekologiczne, ma w najbliższym czasie szansę na
dynamiczny rozwój. Jednak

proces transformacji rynku niszowego w rynek dominujący
wymaga podjęcia wielu działań. W Polsce przede wszystkim niezbędne jest podjęcie
inicjatyw prowadzących do
budowy rynku żywności ekologicznej, a także zapewnienie
tym produktom zbytu poprzez
podniesienie poziomu wiedzy
konsumentów. Cele te ma
realizować Koalicja na rzecz
Rozwoju Rynku Bio założona
w listopadzie 2018 r. pod patronatem Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Jej członkami
są przedstawiciele Carrefour
Polska, Polskiej Izby Żywności
Ekologicznej, stowarzyszenia
Ekołan oraz Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego.
W odpowiedzi na zapotrzebowanie ze strony rynku pracy
w SGGW uruchomione zostały
pierwsze w Polsce studia na
kierunku ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności (Organic Agriculture and Food
Production). Jest to pierwszy
taki kierunek w Polsce, w dodatku prowadzony w języku
angielskim. Jego absolwenci
będą przygotowani do kreowania rozwoju rolnictwa
ekologicznego, prowadzenia
gospodarstw ekologicznych,
pracy w przetwórstwie ekologicznej żywności, w handlu
oraz w innych firmach działających w obsłudze produkcji
ekologicznej.

Anna Rogowska

Ekożywność – przeszłość czy przyszłość?

Źródło: SGGW
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Siewniki pneumatyczne kojarzą nam się z siewem punktowym, np. kukurydzy.
też spore ułatwienie przy przeprowadzaniu próby kręconej.
Jakby porównać precyzję
tego siewnika pneumatycznego, z dobrym siewnikiem mechanicznym? Nie ze
starym mechanicznym, ale
również fabrycznie nowym,
takim jak stojący obok Arbos
mechaniczny?
Przy ocenie precyzji bierze
Zboża tradycyjnie siejemy
siewnikami mechanicznymi,
a w ofercie firmy Korbanek pojawił się jednak pneumatyczny
siewnik zbożowy wyprodukowany przez włoską firmę Arbos – tę samą, która produkuje
ciągniki. O nim rozmawiamy
z Tomaszem Jakubiakiem.
Będziemy zboża siać
punktowo?
Nie, nie będziemy siać
punktowo. To są siewniki
wprawdzie pneumatyczne, ale
wciąż rzędowe. Sama koncepcja nie jest wielką nowością,
dotąd jednak wysiew pneum at yc z ny w y stę p owa ł
tylko w agregatach uprawowo-siewnych, w siewnika
nabudowanych na agregacie
biernym lub bronie wirnikowej. Ten siewnik, przy którym
stoimy, jest samodzielny. Jego
szerokość robocza wynosi 6m.
Dwa razy więcej niż jesteśmy przyzwyczajeni. Musi
być składany, żeby zmieścił
się na szosie.
Jest składany hydraulicznie
do pozycji transportowej,
a wówczas ma 3m, więc mieści się na drodze. Zbiornik na
ziarno ma pojemność 1300 litrów. Co warte podkreślenia
– zbiornik jest w środku pusty,
nie ma żadnej głowicy rozdzielającej ziarno, ani innych elementów, które odbierałyby
mu objętość. Sam siewnik
ma ciekawą konstrukcję.
Jako siewnik pneumatyczny,
ma oczywiście turbinę. Służy
ona do transportu ziarna do
redlic talerzowych. W części
dystrybucyjnej siewnik wyposażony jest w 4 dozowniki,
aparaty dozujące napędzane
elektrycznie. Każdy z nich ma
swoją głowicę rozdzielającą
ziarno na sekcje wysiewające.
Daje to większą dokładność niż
w przypadku tylko jednej głowicy rozdzielającej, gdzie przewody są dłuższe, a dokładność
skrajnych rzędów bywa różna.
Tu siewnik jest jakby podzielony na cztery półtorametrowe
sekcje. Daje to tę dodatkową

możliwość, że można sobie
jeden dozownik wyłączyć
i nie siać na 6, ale na 4.5 lub
3 metry. Szerokość można dostosować do specyfiki swojego
pola, np. kształtu. Siewnik ma
pod ramą koła jezdne oraz
bardzo krótki zaczep, dzięki
czemu może współpracować
z niezbyt dużymi ciągnikami.
Myślę, że tu pod 6-metrowy
siewnik, wystarczy ciągnik
110-120 KM, jednak powinien
on mieć wystarczająco silny
tylny podnośnik, aby dźwignął
półtoratonowy siewnik wraz
z zasypanym ziarnem. Trzeba
przyjąć, że udźwig podnośnika
powinien wynosić 3 t.
Jakie normy wysiewu
możemy nim wysiać? Jaki
wysiew minimalny, a jaki
maksymalny?
Minimum jest na poziomie
1.5-2 kg/ha, a maksimum to
450 kg/ha. Jednak co należy
przypomnieć, jest to wysiew
rzędowy, tzn. na każdy rząd
nasiona są dawkowane osobno, a nie punktowy, gdzie poprzez przysysanie do otworów
tarczy, ziarna wysiewane są
w stałej odległości w rzędzie.
Tu mamy aparaty rowkowe
w dozowniku, wprawdzie
precyzyjne, jak na ten typ,
ale one nie wygarniają po
jednym ziarnku.
Siewnik wizualnie wygląda
inaczej niż znane nam modele
mechaniczne, pytanie więc
gdzie robimy próbę kręconą?
Musimy podejść do pomostu załadunkowego, przy
którym znajdziemy osłonę.
Gdy ją zdemontujemy, ujrzymy przewody odchodzące
od dozowników. Po odłączeniu
przewodów, wkładamy w ich
miejsce osłonę, która wówczas
pełni rolę rynienki. Zielonym
przyciskiem uruchamiamy
obroty dozowników, ważymy próbkę, a wynik mnożymy
przez odpowiedni współczynnik w zależności od tego, na
jaką szerokość będziemy siać.
Tu rynienka ma około 40 cm,
a nie tyle co siewnik, więc to
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się pod uwagę kilka parametrów. Pierwsza sprawa
– dawkowanie - dotyczy
tego, czy siewnik utrzymuje dawkę wysiewu. Druga
to równomierność poprzeczna, czyli dokładność podziału dawki na poszczególne
redlice i rzędy. Trzecia - to
równomierność postępowa,
czyli informacja, jaka jest

równomierność rozłożenia
nasion w poszczególnych
rzędach. Siewnik mechaniczny, ma aparaty kołeczkowe,
bardzo podobne bez względu
na model i producenta, które
wygarniają ziarno, więc jest
to „wysiew pakietowy”. Ten
tu siewnik pneumatyczny
ma aparaty rowkowe, więc
w mojej opinii będzie on

wysiewał mniejszymi pakietami, bardziej indywidualnie
odmierzone ziarna, niż ten
pierwszy. Precyzja w siewniku podzielonym na 4 sekcje zawsze jest większa, niż
gdybyśmy mieli jedną wspólną
głowicę. Reasumując: precyzja
z pewnością jest większa.
Rozmawiała Alicja Szczypta.
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Cena od

157.000

LATA

PLN netto

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ ZADZWOŃ:

Generalny Importer Arbos
ul. Poznańska 159
62-080 Tarnowo Podgórne
www.korbanek.pl, info@korbanek.pl
tel. 61 8 950 301 sprzedaż maszyn
tel. 61 8 950 302 serwis
tel. 61 8 950 303 części zamienne
* Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi
oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

Święte

513 600 630
Pokrzydowo
Janikowo

Łomża
Karniewo

Lipiny

Antolka
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SaMASZ z nowościami na
targach Agromek i Agrama

Najbardziej przyciągała Alpina 300.
Na przełomie listopada
i grudnia, podczas targów
Agrama w Szwajcarii i Agromek w Danii SaMASZ zaprezentował zarówno dobrze

znane maszyny zielonkowe
i komunalne, jak również
nowości.
Premierą, która budziła
ogromne zainteresowanie
wśród zwiedzających, była
kosiarka dyskowa Alpina

300. Maszyna ze względu na
specjalnie skonstruowany
zaczep pod ciągniki górskie,
kopiowanie terenu w trzech
płaszczyznach oraz nisko i blisko położony punkt ciężkości doskonale sprawdza się
na górzystych terenach Alp.
Kosiarka posiada wytrzymałą
konstrukcję. Została wyposażona w lekką listwę tnącą
LiteCUT testowaną na łąkach
całego świata.
SaMASZ prezentował na
stoisku również maszyny
komunalne, jak np. nośnik
hydrauliczny Fisher i gamę
pługów do odśnieżania. Duński rynek jest trudnym
rynkiem, wymaga on dużo
czasu do przekonania klientów,
którzy szukają głównie dużej
wydajności – poinformował
nas Karol Wdziękoński Dyrektor Sprzedaży i Marketingu
SaMASZ.
Firma eksportuje swoje maszyny do 50 krajów na świecie, a przychody z eksportu
stanowią ok. 60% wartości
sprzedaży. Największym rynkiem zbytu są Niemcy. Wartość sprzedaży w tym regionie
stanowi prawie 30 % całego
eksportu.
Źródło: SaMASZ
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

AGCO rozbudowuje
zakład w Beauvais

AGCO,światow y lider
w projektowaniu, wytwarzaniu i dystrybucji rozwiązań
i maszyn rolniczych, ogłosiło zamiar dalszej rozbudowy
zakładu w Beauvais.
Plany te są częścią długoterminowej strategii rozwoju
Massey Ferguson, polegającej
na nabyciu i przekształceniu
sąsiedniego zakładu, wcześniej
znajdującego się w posiadaniu

Froneri, która go obsługiwała
i która ogłosiła jego zamknięcie w dniu 10 października
2018 roku.
Dodatkowa przestrzeń pozwoli AGCO na wprowadzenie na rynek szeregu nowych
maszyn rolniczych, co jest kluczowym elementem planów
rozwoju firmy.
Z 14 nowymi liniami
ciągników, które zostały

wprowadzone na rynek od
2015 roku, i z kolejnymi 14 do
zrealizowania do 2023 roku,
Massey Ferguson odpowiada
na zróżnicowane wymagania
rolników, którzy chcą zainwestować w najnowocześniejszy
sprzęt. Nowe produkty pozwolą klientom na ekscytującą
i zrównoważoną przyszłość
w rolnictwie, jednocześnie zaspokajając zapotrzebowanie
na wartość w erze większej
świadomości kosztów, zdominowanej przez zmienne
ceny towarów.
Jeden ujednolicony kampus
w Beauvais obejmie cały proces
projektowania, budowy, testów
i produkcji nowych modeli,
a intencją firmy jest zwiększenie wolumenu produkcji
zakładu do 18 000 ciągników
rocznie w celu zaspokojenia
popytu rynkowego.
Źródło: AGCO
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Valtra SmartTour

Continental został oficjalnym partnerem cyklu pokazów
maszyn rolniczych Valtra.
W ramach współpracy
wszystkie prezentowane ciągniki rolnicze zostaną wyposażone w opony TractorMaster.
W ten sposób Continental rozwija zapoczątkowaną w październiku 2018 r. współpracę
z fińskim producentem, w ramach której nowe ciągniki
Valtra serii A dostępne są
z oponami Continental Tractor70 oraz Tractor85.
Po raz piąty Valtra SmartTour przemierzy trasę o długości
ponad 30 000 km przebiegającą przez 20 europejskich
krajów, aby zaprezentować
klientom i miłośnikom sprzętu
rolniczego Valtra tegoroczne
nowości. Na każdym przystanku goście będą mogli wziąć
udział w interaktywnej prezentacji pokazowego samochodu
ciężarowego SmartTour, jak
również w jazdach testowych
nowej generacji ciągników
serii A, N, T i S. To również
okazja do tego, aby poznać
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bogate portfolio opon rolniczych Continental projektowanych z myślą o trudnych
warunkach pracy, poprawie
wydajności oraz z uwzględnieniem wymagań konkretnych
typów urządzeń.
Cieszymy się, że Continental
został naszym oficjalnym partnerem w zakresie opon podczas
SmartTour 2019. Każdy przystanek to wspaniała okazja dla
naszych klientów, aby usiąść
za kierownicą prezentowanych
ciągników i dowiedzieć się,
w jaki sposób nasze profesjonalne rozwiązania stworzone
we współpracy z partnerami
mogą idealnie spełniać ich potrzeby. -Samuel Hardy, manager Valtra SmartTour.
Wszystkie ciągniki Valtra
biorące udział w SmartTour
będą wyposażone w najnowsze
opony radialne Continental
TractorMaster. Do ich produkcji – podobnie jak w przypadku
pozostałych opon Continental
do ciągników i kombajnów –
użyto nylonowego karkasu
N.flex. Wysoka rozciągliwość

tego materiału sprawia, że opony są wytrzymałe i odporne
na odkształcenia. Ogumienie
zostało wyposażone również
w charakterystyczną dla opon
radialnych Continental stopkę
wykonaną z jednego kawałka
stalowego drutu. Dzięki temu
jest bardzo wytrzymała – zachowuje swój kształt i zapobiegają uślizgom na feldze.
W oponach TractorMaster
zastosowaliśmy całkowicie
nową technologię modelowania klocków bieżnika D.fine,
dzięki której powierzchnia styku opony z nawierzchnią w jej
środkowej części jest o 5 proc.
większa niż w przypadku standardowych opon. Pozwala to
znacznie ograniczyć zagęszczenia gleby, w efekcie czego opony są mniej szkodliwe dla
upraw.[…]. -Marcin Cywiński, menedżer ds. sprzedaży
opon rolniczych w Continental
Opony Polska.
Źródło: ConTrust
Communication
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Case IH na Instagramie

Marka uruchamia nowy kanał komunikacji
ze swoimi klientami.
Case IH oferuje swoim klientom najbardziej innowacyjne
rozwiązania, a od kilku lat
zaskakuje coraz bardziej zaawansowanymi projektami internetowymi takimi jak Case IH
na 5, czy Farmlift.pl. Tym razem
postanawia docierać do odbiorców przez Instagram. Dlaczego?
Jak mówi Alicja Dominiak-Olenderek, Brand Communications Manager Poland „Case
IH to silna marka z tradycją,
która swoją pozycję zawdzięcza

między innymi innowacyjnym
projektom w świecie digitalowym. Jak wskazują badania,
ponad połowa użytkowników
tej platformy social mediowej
obserwuje konta swoich ulubionych marek. Dlatego też nasza
wielokanałowa komunikacja została uzupełniona o Instagram,
dzięki któremu Case IH będzie
jeszcze bliżej swoich fanów”.
Case IH zapewnia, że na
kanale będą pojawiały się
materiały związane z ofertą

produktową marki, a także
z bieżącymi wydarzeniami
z życia firmy. Odbiorcy na
pewno znajdą tam unikalne treści, które nie będą
publikowane w żadnym innym serwisie. Jeżeli chcecie
więc jeszcze lepiej poznać
markę stworzoną dla tych,
którzy wymagają więcej to
wyszukujcie na Instagramie
nowego oficjalnego kanału
– case_ih_pl.
Źródło: Case IH

Oszczędności uzyskiwane podczas oprysków
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Codzienne prace w gospodarstwie rolnym przebiegają
sprawniej, gdy są wspierane przez
maszyny wyposażone w nowoczesne rozwiązania technologiczne. To droga nie tylko do
zaoszczędzenia czasu, ale przede
wszystkim pieniędzy. Im większe
powierzchnie, na których mają
być wykonane opryski, tym większa też skala oszczędności.
John Deere poszukał rolników
z różnych części kraju, którzy do
pracy wykorzystywali nowoczesne
opryskiwacze tej marki. W ten sposób przygotowano serię „Liderzy
Ochrony Roślin”, w której są prezentowane oszczędności w pracy
poszczególnymi modelami opryskiwaczy, a także ich wysokie wydajności. Pomiaru konkretnych
wartości dokonali właściciele opryskiwaczy w trakcie realnej pracy
na polu w różnych warunkach
i regionach Polski. Jakie wyniki
osiągnęli rolnicy i na jakie cechy
opryskiwaczy zwrócili uwagę?
Oszczędności nawet do
10 proc.
Precyzja dawkowania oraz
kontrola sekcji to najważniejsze
cechy opryskiwacza zdaniem pana

Wiktora z pow. międzyrzeckiego.
Rolnik na co dzień pracuje na areale 220 ha i stosuje opryskiwacz
John Deere M732. Pan Wiktor
musiał zwracać uwagę na kliny
podczas oprysków na polu.
- Dzięki zastosowaniu tego
modelu zmniejszyłem ilość zużywanych środków ochrony
roślin o 8 proc., a wydatki na
nawozy płynne spadły o 45 zł
na hektarze. Po podsumowaniu
wychodzi blisko 10000 zł w całym gospodarstwie w skali roku
– zaznacza pan Wiktor.
Model M732i w pracy wykorzystuje również pan Krzysztof
z pow. radomszczańskiego, który
z kolei podkreśla bardzo dobrą
amortyzację osi.
- To umożliwia jazdę 40 km/h
na drodze i od 10 do 12 km/h
po polu. Na szczególną uwagę
zasługuje również bardzo szybko
działający boom-trac, który utrzymuje zadaną wysokość belki nad
pryskanym łanem, dzięki czemu
udało mi się zmniejszyć dawkę na
rośliny o ok. 10 proc. – tłumaczy
pan Krzysztof. W jego przypadku
areał wynosi 150 ha.
Spore oszczędności, tym razem

TRAKTOR

na poziomie 7 proc. zauważył
pan Grzegorz z pow. jaworskiego,
stosujący opryskiwacz M740i przy
areale 200 ha. Wskazany model
charakteryzuje się również powiększonym zbiornikiem do
pojemności 4000 l oraz kompatybilnością z joystickiem ISOBUS,
dającym możliwość sprawnego
sterowania maszynami.
Fu n kc jon a l no ś ć równie ważna
Oszczędności na środkach
ochrony roślin w przypadku
korzystania z nowoczesnego
sprzętu to jeden z ważniejszych
REKLAMA

argumentów przy wyborze opryskiwacza, natomiast nie dla
wszystkich. Przykładowo pan
Sebastian z pow. legnickiego,
kupując opryskiwacz przyjrzał
się bliżej systemowi recyrkulacji
cieczy, dzięki któremu zyskuje on
precyzyjny oprysk miejsc trudno
dostępnych jak kliny, czy uwrocia w nieregularnych kształtach
pola. Dodatkowo stałe ciśnienie
w belce opryskowej umożliwia
natychmiastowy start oprysku
i zawsze pełne pokrycie. W jego
przypadku areał wynosi 1500 ha.
Również pan Radosław z pow.

gryfińskiego ceni opryskiwacz
John Deere za precyzję w pracy
w mniej dostępnych miejscach.
- Bardzo wygodnym rozwiązaniem okazał się system kontroli
sekcji z precyzyjnym odbiornikiem StarFire 6000. Dzięki temu
system automatycznej kontroli
sekcji działa dokładnie na klinach i uwrociach – tłumaczy
pan Radosław, który w sumie
opryskiwaczem pracuje na powierzchni 120 ha.
Opryskiwacz rolniczy jest
najczęściej wykorzystywaną maszyną w całym cyklu uprawowy,

dlatego inwestując w taką maszynę, należy dokładnie sprawdzić,
które opcje skutecznie zapewniają oszczędności. Zebrane dane
bezpośrednio od rolników z różnych regionów Polski wyraźnie
wskazują, które rozwiązania
w rolniczych opryskiwaczach
zaczepianych umożliwiają uzyskanie oszczędności sięgających
nawet 10% zużywanych środków ochrony roślin i nawozów
płynnych.
Źródło: John Deere
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

WIĘCEJ KOMFORTU
W LEPSZEJ CENIE
Uzyskaj rabat 10% na wybrane opcje, wysyłając SMS* ze swoim kodem pocztowym
oraz dopiskiem „RAPORT” pod nr tel. 604 559 559
(koszt SMS zgodny z taryfą Twojego operatora)

Finansowanie już od 0% lub kredyt nawet do 9 lat

5075E

50 9 0 M

510 0 R

6120 M

75 KM, silnik 2,9 l, 3 cylindry,
klimatyzacja, przekładnia
PowrReverser 12/12

90 KM, silnik 4,5 l, 4 cylindry,
klimatyzacja, przekładnia
PowrReverser 16/16

100 KM, silnik 4,5 l, 4 cylindry,
przekładnia CommandQuad
Manual 16/16

120 KM, silnik 4,5 l, 4 cylindry,
klimatyzacja, przekładnia
CommandQuad Plus 24/24

C E N A S U G E R O WA N A :

C E N A S U G E R O WA N A :

C E N A S U G E R O WA N A :

C E N A S U G E R O WA N A :

128 28 0 Z Ł

173 730 Z Ł

210 210 Z Ł

255 250 Z Ł

(netto)

(netto)

(netto)

(netto)

Rata już od
820 zł/miesiąc**

Rata już od
1194 zł/miesiąc**

Rata już od
1445 zł/miesiąc**

Rata już od
1755 zł/miesiąc**

*Wysyłając SMS, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych w postaci numeru
telefonu przez John Deere Polska Sp. z o.o. i podmioty powiązane. Twoje dane zostaną
zebrane w celu przesłania Ci informacji, o które prosisz. Masz prawo żądania dostępu do
swoich danych osobowych, a także do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do ich przeniesienia wysyłając wiadomość na adres e-mail:
Polska@JohnDeere.com.
**Rata miesięczna kredytu netto przy założeniu okresu finansowania 9 lat z wkładem
własnym 35%. Promocja obowiązuje od 01.11.2018 do 31.07.2019 lub do odwołania
i dostępna jest wyłącznie dla podmiotów prowadzących działalność rolniczą lub
gospodarczą. Szczegółowe warunki finansowania zawarte są w Regulaminie Promocji
„Atrakcyjne oprocentowanie
w Programie John Deere Financial” dostępnym u autoryzowanych dealerów John Deere.
Organizatorami promocji są John Deere Polska Sp. z o.o. i Credit Agricole Bank Polska S.A.
Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66
kodeksu cywilnego. Zdjęcia mają charakter poglądowy.

www.deere.pl
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NOTHING RUNS LIKE A DEERE
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Miejsce soków
w diecie dzieci

Nieprawidłowe żywienie to
częste powody nadwagi czy
otyłości także wśród dzieci.
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warzyw. W zależności od
wytycznych, zalecana dzienna porcja spożycia 100% soku
owocowego waha się od 150 ml
do 235 ml i może stanowić
jedną porcję warzyw i owoców.
To dobrze, że soki znalazły
się także w komentarzu do
nowej Piramidy Zdrowego
Żywienia i Stylu Życia Dzieci
i Młodzieży, ponieważ zawierają liczne składniki mineralne
i witaminy. Spożywanie soków
może pomóc w osiągnięciu zalecanego dziennego spożycia
witaminy C, kwasu foliowego,
beta-karotenu i wapnia. Co
więcej, popularne w naszym
kraju soki np.: jabłkowy i pomarańczowy mają niski indeks
glikemiczny i niewielką kaloryczność, dzięki czemu bardzo
dobrze wpisują się w zbilansowane żywienie – prof. dr
hab. med. Wojciech Cichy
– Em. Kierownik i Katedry
Pediatrii i Kliniki Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób
Metabolicznych Uniwersytetu
Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
Składniki odżywcze znajdujące się w 100% soku owocowym odgrywają istotną rolę
we wsparciu utrzymywania
prawidłowego stanu zdrowia,
zgodnie z zatwierdzonymi oświadczeniami zdrowotnymi:
foliany pomagają w utrzymaniu prawidłowych funkcji
psychologicznych i pomagają
w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Potas pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu
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Graniczy
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Saudyjską

Afrykańska
wyprawa
myśliwska

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom w żywieniu dzieci
i młodzieży, na IV Narodowym
Kongresie Żywieniowym, ogłoszono nową Piramidę Zdrowego Żywienia i Stylu Życia
Dzieci i Młodzieży. W jej podstawie, podobnie jak w nowych
Piramidach dla osób starszych
i ogółu społeczeństwa, także
znalazły się warzywa i owoce.
Jak czytamy w komentarzu do
Piramidy, dzieci i młodzież
mogą spożywać też szklankę
soku jako porcję warzyw lub
owoców.
Zgodnie z nową Piramidą
Zdrowego Żywienia i Stylu Życia Dzieci i Młodzieży,
podstawę codziennej diety
nadal powinny stanowić
warzywa i owoce. Dziennie
należy spożywać minimum
400 gramów tych produktów, najlepiej w podziale na
5 porcji, a jedną z nich może
być szklanka soku , także tego
dostępnego w opakowaniach
kartonowych. Jak czytamy
w komentarzu do Piramidy:
„Soki, które nie zawierają dodatku cukru mogą być korzystnym elementem codziennej
diety dzieci i młodzieży pod
warunkiem właściwego zbilansowania tej diety. Zgodnie
z najnowszymi rekomendacjami dzieci w wieku 4.-6. r.ż.
mogą spożywać dziennie do
170 ml, a od 7 r.ż. – szklankę
soku owocowego dziennie”.
– W wielu krajach europejskich 100% sok owocowy
jest uznawany za jedną z zalecanych porcji owoców lub

Przepływa przez Przemyśl
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 26 utworzą rozwiązanie.
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2
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układu nerwowego i mięśni
oraz utrzymaniu prawidłowego
ciśnienia krwi.
Witamina C pomaga
w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania
zębów, skóry, dziąseł i kości.
Witamina C zwiększa przyswajanie żelaza.
Wyzwaniem pozostaje nadal przełożenie praktyki na
realne zachowanie. Jednym
ze sposobów na zwiększenie
konsumpcji warzyw i owoców
w ciągu dnia, może być dołączenie szklanki soku do posiłku.
Źródło: PR Hub
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Nowy rewers DFR New Holland
Rewers dynamicznej rolki podającej (DFR)
zdobywa nagrodę. Bąrązowy medal SIMA 2019

Międzynarodowe jury
składające się z ekspertów
rolniczych i przyznające
nagrody za innowacje SIMA
2019 wyróżniło brązowym
medalem rewers dynamicznej rolki podającej (DFR)
zastosowany w kombajnach
CR marki New Holland. Ten
innowacyjny element umożliwia operatorowi usuwanie
zatorów dynamicznej rolki podającej z kabiny, co pozwala
oszczędzić mnóstwo czasu
i maksymalnie wykorzystać
ogromny potencjał największego kombajnu na świecie. Ta
nowa cecha stanowi uzupełnienie już stosowanego rewersu
zespołu żniwnego i podajnika oraz systemu zabezpieczającego przed przeciążeniem
sit i zapewnia jeszcze lepszą
ochronę przed przeciążeniem
masą żniwną.
Lars Skjoldager Sørensen,
dyrektor Działu Maszyn Żniwnych, stwierdził: - Jesteśmy
zachwyceniu wyróżnieniem
tej innowacyjnej cechy kombajnu, która została stworzona z myślą o wydłużeniu
czasu pracy maszyny, co stanowi jeden z najważniejszych

elementów pracy kombajnu.
Zator może powstać w dowolnym momencie, a użytkownicy
nie chcą wysiadać z kabiny,
aby go usunąć, tracąc przy tym
cenny czas. Rewers rolki DFR
pozwala szybko usunąć zator
bez opuszczania fotela.
Zaletą rewersu rolki DFR
dla klienta jest nie tylko wygoda przy usuwaniu zatorów
z kabiny, lecz co najważniejsze
znaczne skrócenie czasu potrzebnego na usunięcie zatoru
z 2 godzin do 10 minut. Koszt
prowadzenia żniw za pomocą
wysokowydajnego kombajnu
takiego jak np. CR9.90 wraz
z ciągnikiem i przyczepą na
zboże sięga 600 - 800 € na
godzinę. Ponadto przy szybkości prowadzenia żniw
5-6 ha na godzinę i zbiorze
8-10 ton z hektara długi przestój powoduje zmniejszenie ilości zebranego ziarna
o 50 ton. Nowe rozwiązanie
przynosi klientom wymierne
korzyści w zakresie wydajności
i zyskowności.
Rewers dynamicznej rolki
podającej składa się z hydraulicznego siłownika, mechanizmu zapadkowego i koła

zębatego umieszczonego na
wale rolki DFR. Pozwala on
odblokować rolkę DFR poprzez kołysanie bębnem. Przy
wystąpieniu zatoru i spadku
prędkości roboczej bębna
poniżej 100 obr/min następuje automatyczne wyłączenie
systemu omłotu i podawania masy żniwnej w kombajnie. Operator musi tylko
zatrzymać kombajn i włączyć
funkcję cofania na monitorze
IntelliView. Podajnik cofa się,
aby usunąć masę żniwną na
całej swej długości; hydrauliczny siłownik i mechanizm
zapadkowy cofają bęben DFR.
Po usunięciu zatoru i braku
oporów w obwodzie hydraulicznym proces cofania zostaje
zakończony. Podajnik cofa się
ponownie, aby usunąć materiał na całej długości łańcucha podajnika. Po zakończeniu
tej czynności operator może
ponownie włączyć rotory
i podajnik i powrócić do
żniw. Cała czynność usunięcia zatoru zajmie tylko około
10 minut.
Źródło: New Holland Agriculture
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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NOWOŚĆ

AZOKSAR® 250 SC
Szerokie okno aplikacji (BBCH 30-59)
Zarejestrowane łączne stosowanie z TARCZA® ŁAN EXTRA 250 EW
Stosowanie zapobiegawcze lub interwencyjne zaraz po zaobserwowaniu
pierwszych objawów

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

