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AGRO SHOW 2019

REKLAMA

XXI edycja Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW już za nami.

W imprezie organizowanej
przez Polską Izbę Gospodarczą
Maszyn i Urządzeń Rolniczych
w Bednarach koło Poznania,
swoją ofertę zaprezentowało niemal 730 wystawców
z kraju i z zagranicy. W Bednarach w tym roku pojawiło
się 130 tysięcy osób, którzy na
wystawienniczych stoiskach
zajmujących ponad 130 tys.
m2 zapoznać się mogli z najnowszą ofertą firm z branży
rolniczej. Liczby te potwierdzają, że AGRO SHOW to największa plenerowa wystawa
rolnicza w Europie i prawdziwe
święto branży!
Wiele firm właśnie podczas
tej wystawy planuje premiery
swoich nowych produktów.
Wszyscy przywożą na AGRO
SHOW najlepsze co mają.
Bezpośredni kontakt przedsiębiorców z potencjalnymi
klientami, daje szansę nie tylko
prezentacji walorów produktów, ale też stwarza możliwość
rozpoznania oczekiwań rynku.
Zwiedzający mieli okazję
zapoznać się z ofertą firm

z każdego sektora branży
rolniczej: począwszy od producentów maszyn rolniczych,
przez przedsiębiorstwa sektora
rolno-chemicznego, po firmy
finansowe specjalizujące się
w obsłudze rolnictwa.
Znakiem rozpoznawczym
AGRO SHOW stały się pokazy
maszyn w trakcie pracy, podczas których widzowie mogą
przekonać się na własne oczy
jakie są możliwości oferowanego sprzętu. Rolnicy bardzo
sobie cenią taką formę prezentacji, bo mogą porównać osiągi
techniczne prezentowanych
maszyn i urządzeń, a także
porozmawiać bezpośrednio
z producentami i dealerami.
W tym roku po raz pierwszy
zwiedzający mieli możliwość
obserwowania pokazów z wygodnych trybun. Pokazy odbywały się w dwóch blokach.
W pierwszym, prezentowano
rolnictwo precyzyjne na przykładzie opryskiwaczy. W pokazie wzięło udział 11 maszyn.
Drugi, poświęcony był technice uprawy w systemie

uproszczonym i zaprezentowano w nim 9 zestawów.
Po raz pierwszy Polska Izba
Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych zaprosiła na
AGRO SHOW firmy dealerskie
na zorganizowane Forum Dealerów Maszyn Rolniczych.
Prezentacje wygłosił sekretarz główny europejskiej
organizacji dealerów maszyn
rolniczych CLIMMAR Pan Jelle Bertlema. Podczas Forum
wystąpił także Michał Spaczyński, dyrektor zarządzający
PIGMiUR.
Uczestnicy Forum mieli także okazję wysłuchać panelu
dyskusyjnego ,,Wpływ polityki rolnej Unii Europejskiej
na kondycje dealerów maszyn
rolniczych. Założenie wspólnej polityki rolnej w kolejnym
okresie budżetowym”.
W dyskusji, którą poprowadził Bartłomiej Mayer udział
wzięli: Jelle Bertlema – sekretarz organizacji CLIMMAR,
dr hab. Wawrzyniec Czubak z Wydziału Ekonomiczno – Społecznego, Katedry

Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu, Mariusz Lęgowski
– przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
w Komisji Europejskiej oraz
Józef Dworakowski – prezes
PIGMiUR.
PIGMiUR od wielu lat kładzie duży nacisk na edukację
i szerzenie fachowej wiedzy
branżowej. Podczas AGRO
SHOW 2019 odbyły się finały organizowanych przez
Izbę ogólnopolskich konkursów „Mechanik na Medal”,
„Młody Mechanik na Medal”.
Laureatami ósmej edycji
konkursu „Mechanik na Medal” zostali:
I miejsce – Krzysztof Chodorski – POM Augustów
II miejsce – Adam Michalak – Reiffeisen Agritechnika
III miejsce – Jarosław Brozio – POM Augustów
Laureatami siódmej edycji
konkursu „Młody Mechanik
na Medal” zostali:

I miejsce – Piotr Bryszak –
ZSP w Poznaniu
II miejsce – Miłosz Augustyn – ZS CKU w Gronowie
III miejsce – Marek Więcek
– ZSP nr 1 w Gnieźnie
Tym razem walka toczyła
się również o udział w europejskim konkursie umiejętności zawodowych Euroskills
2020. Zawody odbędą się za
rok w Graz w Austrii, a jeden
z laureatów konkursu będzie
pierwszym reprezentantem
Polski, w konkursie dla mechaników i serwisantów maszyn rolniczych.
Tradycyjnie na terenie wystawy można było wziąć udział
w konkursie ,,Zrób Show na
Agro Show”. Czekamy na efekty prac youtuberów. Już wkrótce będzie je można zobaczyć
na stronie as19.agroshow.pl.
Również podczas wystawy
promowano wśród uczniów
i nauczycieli książkę ,,Systemy agrotroniczne”, której
wydawcą jest Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń
Rolniczych.
W trakcie wystawy odbywały się konferencje i seminaria.
Pierwsza, pt. ,,Gospodarstwo rolno produkcyjne w zgodzie z naturą i środowiskiem”
prowadzona była przez Fundację na Rzecz Zrównoważonego
Rozwoju, druga to konferencja
Państwowej Inspekcji Ochrony
Roślin i Nasiennictwa.
Bardzo ciekawy temat ,,Innowacja w rolnictwie tu i teraz” poprowadził Przemysłowy
Instytut Maszyn Rolniczych
Sieć Badawcza Łukasiewicz.
Serdecznie zapraszamy na
kolejne wystawy o tematyce
rolniczej organizowane przez
PIGMIUR w 2020 roku:
MAZURSKIE AGRO SHOW
OSTRÓDA – 08-09 lutego
2020 r., Ostróda.
ZIELONE AGRO SHOW –
23-24 maja 2020 r., lotnisko
Ryki-Ułęż.
AGRO SHOW – 17-20 września 2020 r., Bednary, gmina
Pobiedziska.
Źródło: Polska Izba Gospodarcza
Maszyn i Urządzeń Rolniczych
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

™

www.oseva.pl

www.pom.com.pl
AUTOPROMOCJA

2

RAPORT

Konkurs Młody Mechanik
na Medal

PIGMiUR od wielu lat kładzie duży nacisk na edukację
i szerzenie fachowej wiedzy
branżowej. Podczas AGRO
SHOW 2019 odbyły się finały organizowanych przez
Izbę ogólnopolskich konkursów „Mechanik na Medal”,
„Młody Mechanik na Medal”.
Konkurs organizowany przez
Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych.
Skierowany jest do uczniów
szkół rolniczych pragnących
rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności w zakresie
obsługi technicznej maszyn

rolniczych, a w przyszłości pracować w zawodzie mechanika
maszyn rolniczych. Konkurs
jest ogólnopolski, a zatem
uczestnicy mają możliwość
sprawdzenia swoich umiejętności na tle uczniów z innych
szkół z całego kraju. Chętni,
którzy zechcą wziąć udział
w konkursie muszą zarejestrować się na stronie internetowej
konkursu oraz wypełnić online
pierwszy z testów.
Rejestracja możliwa jest
na stronie www.mmnm.
agroshow.pl
Na stornie www.mmnm.

agroshow.pl podane są zasady udziału w konkursie oraz
regulamin, z którym należy
zapoznanie się przed przystąpieniem do konkursu.
W tym roku po raz pierwszy
konkurs jest eliminacjami do
udziału w międzynarodowych
konkursach umiejętności zawodowych Euroskills.
Trójka laureatów przez rok
będzie przygotowywana do
reprezentowania Polski na
tych prestiżowych zawodach,
które odbędą się we wrześniu
2020 w Graz w Austrii.
Jeden z laureatów będzie
miał możliwość wzięcia udziału w zawodach Euroskills. Który? O tym zdecyduje komisja
powołana przed zawodami.
Więcej o Euroskiils znajdziecie na stronie http://www.euroskills2018.com/.
Źródło: Polska Izba Gospodarcza
Maszyn i Urządzeń Rolniczych
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Giełda używanych maszyn
w Ostródzie zaprasza

Ostródzka giełda to jedno z pierwszych tego typu
wydarzeń w Polsce.

Kilkadziesiąt maszyn będzie
można obejrzeć, a także kupić
podczas Giełdy Używanych
Maszyn Rolniczych, która
będzie atrakcją Targów Rolnych Zagroda od 26 do 27 października 2019 r. Wystawione
zostaną m.in. kombajny zbożowe, ładowarki teleskopowe,
maszyny uprawowe, ciągniki.
Ostródzka giełda to jedno

z pierwszych tego typu wydarzeń w Polsce. Zapowiada
się jako wydarzenie z rozmachem. Jej organizatorami są
Expo Mazury S.A. i portal
TopTraktor.pl – ogłoszenia
rolnicze.
- Jeśli chcecie unowocześnić
gospodarstwo, przyjedźcie do
Ostródy. Tutejsza giełda to idealne wydarzenie dla każdego

rolnika, który jest zainteresowany kupnem używanych
maszyn. Będzie je mógł na
miejscu obejrzeć, wypróbować, ocenić i porozmawiać
z właścicielem – zachęca Michał Biały, właściciel portalu
TopTraktor.pl.
Targi Rolne Zagroda są największymi agrotargami w północno-wschodniej Polsce. Jak
zwykle będzie można tu zapoznać się z nowoczesnymi
produktami i usługami wyznaczającymi nowe trendy w rolnictwie i hodowli, zaczerpnąć
fachowej wiedzy podczas szkoleń i konferencji.
Wydarzeniu tradycyjnie
będzie towarzyszyć Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych oraz po raz
pierwszy Giełda Używanych
Maszyn Rolniczych.
Źródło: Agrobaca
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Nowa linia produkcyjna w Płocku

Nie przypadkiem otwarcie zbiegło się z 20-leciem obecności New Hollanda w Polsce.

W Płocku uruchomiono linię produkcyjną nowoczesnych
kombajnów CX5 i CX6. Wytwarzane będą w nowej hali
produkcyjnej CNH Industrial
Polska, w zakładach w których

jeszcze 20 lat temu produkowano legendarne Bizony.
- Hala w Płocku powstała
w bardzo krótkim czasie. To
inwestycja za 25 mln USD.
Linia montażowa jest już

uruchomiona. Oprócz kombajnów CX 5 i CX 6, składane
są tu również kombajny serii
TC - powiedział prezes marki
New Holland Agriculture Carlo Lambro. - Kolejnym etapem

będzie modernizacja lakierni,
gdzie malowane są elementy
kombajnów CX 5 i CX 6 oraz
TC, a także części innych maszyn, w tym do pras czy hederów. Koszt inwestycji to blisko
6 mln USD - wyjaśnił Lambro.
Zapowiedział, iż w płockim
zakładzie CNH Industrial Polska po modernizacji malarni
funkcjonowała będzie nowoczesna linia proszkowa - dodał.
- Otwieramy dzisiaj nową
linię produkcyjną dla kombajnów, które mieszczą się

w segmencie obecnie chyba
najbardziej popularnym, jeśli
chodzi o rynek polski - powiedział PAP Adam Sulak,
dyrektor marki New Holland
AG w Polsce. - Kombajny serii
CX 5 i CX 6 będą produkowane w czterech modelach
– zapowiedział.
- Pozycja lidera, jaką przez
dwie dekady wypracowała
marka New Holland motywuje do stawiania sobie
ciągłych wyzwań. Konsekwencją tej strategii jest otwarcie

najnowocześniejszej linii
produkcyjnej, jaka powstała
w płockiej fabryce. Będą tu
produkowane kombajny CX,
które od lat cieszą się niegasnącym zaufaniem rolników
–mówił Giacomo Stella, dyrektor fabryki w Płocku, członek
zarządu CNH Industrial sp.
z o.o. – Wpłynie to na zatrudnienie w fabryce, a także na
efektywność produkcji. To
bardzo pozytywne informacje – dodał.
Przypomnijmy: w 1992 r.
w ówczesnej płockiej Fabryce Maszyn Żniwnych została wydzielona spółka
Bizon. W 1998 r. jej właścicielem stał się New Holland,
a w 1999 przyjęto nową nazwę
fabryki - New Holland Bizon.
Pierwszy kombajn New Hollanda, model TC, zjechał z linii
produkcyjnej w Płocku jesienią 1998 roku. Od 2002 zakład działał jako CNH Polska,
a w 2013 wprowadzono nazwę CNH Industrial Polska.
Do dziś zbudowano ponad
50 tys. kombajnów TC.
Alicja Szczypta

Technologie dla branż
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Jesienna promocja Kärcher

Globalny lider technologii czyszczenia – Kärcher tej
jesieni oferuje specjalistom
coś wyjątkowego. W swej jesiennej ofercie „Technologie
dla branż” znajduje się cała
gama urządzeń, które nie
tylko pozwolą łatwo utrzymać czystość, lecz także ich
eksploatacja przeniesie się na
wymierne korzyści finansowe.

Od października do grudnia
w ramach tej promocji będzie
można nabyć solidne i niezawodne urządzenia w atrakcyjnych cenach. Warto zapoznać
się z ofertą i wybrać technologię, która będzie najlepszą
odpowiedzą na konkretne
indywidualne potrzeby każdego właściciela . Dodatkowo do wybranych urządzeń

promocyjnych dołączone są
karty przedpłacone o wartości
do nawet 2500 zł.

Urządzenia
wysokociśnieniowe
Mycie wysokociśnieniowe
cieszy się ogromną popularnością w rolnictwie. Pozwala
na sprawne czyszczenie nie

tylko maszyn i osprzętu ale
również obszaru wokół gospodarstwa. Dzięki takiemu
rozwiązaniu możemy zaoszczędzić czas, zredukować ilość
zużywanej wody a co za tym
idzie obniżyć wydatki. Proste
w obsłudze, solidne i mobilne z możliwością podawania
chemii urządzenia wysokociśnieniowe gwarantują zawsze

pożądany efekt. Dla rolnictwa
firma Kärcher poleca nową
klasę średnią urządzeń wysokociśnieniowych HD.
W promocji „Technologie
dla branż” znajduje się model
HD 6/15 M Plus. Urządzenie
średniej klasy HD które łączy
zalety klasycznego urządzenia
wysokociśnieniowego: solidność, moc i niezawodność.
Automatyczne odciążenie
ciśnieniowe chroni elementy
pompy i przedłuża jej żywotność. Duży filtr wody chroni
pompę przed zanieczyszczeniami. Zoptymalizowana pod
względem przepływu pompa
wysokociśnieniowa zmniejsza straty ciśnienia i zwiększa
skuteczność czyszczenia. Zaschnięte błoto, smary i inne
tłuste zabrudzenia najlepiej
usunąć gorącą wodą pod

wysokim ciśnieniem. Do najcięższych rozwiązań polecamy
urządzenia HDS. Przykładowym urządzeniem z naszej
oferty promocyjnej jest HDS
10/20-4 M. To model przystosowany do najcięższych warunków pracy. Charakteryzuje
się wygodą obsługi, łatwością
serwisowania i swobodą manewrowania dzięki zastosowanym dużym kołom.
Urządzenia HD klasy średniej z nowej linii oraz wysokociśnieniowe urządzenia
z funkcją podgrzewania wody
zostały wyposażone w innowacyjne pistolety Easy!Force,
które redukują siłę nacisku na
spust do zera, co pozwala na
prowadzenie długotrwałych
prac bez uczucia zmęczenia.
Zachęcamy do zapoznania
się z ofertą na www.karcher.pl
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Nie będzie zmian
Programu
Wapnowania

„Ogólnopolski program regeneracji
środowiskowej gleb poprzez ich
wapnowanie”

Odpowiadając na wniosek
Zarządu KRIR o wprowadzenie
jednolitych dopłat do wapnowania gleb dla wszystkich gospodarstw rolnych Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej poinformował, że zróżnicowanie kwoty
dofinansowania ze względu na
powierzchnię gospodarstwa zawarte w warunkach programu
„Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”, wynika
ze zidentyfikowanego zapotrzebowania na większe wsparcie
finansowe dla mniejszych gospodarstw rolnych, dla których
będzie to realna pomoc w zachowaniu jak najlepszych funkcji
środowiskowych gleby poprzez
zapobieganie jej zakwaszeniu.
Zgodnie z danymi posiadanymi
przez Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, średnia
wielkość powierzchni gruntów
rolnych w gospodarstwie rolnym
w 2018 roku w Polsce wynosiła
10,81 ha. Biorąc zatem pod uwagę
wskazane dane, znaczna część
gospodarstw rolnych skorzysta

Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej przyjął
Program priorytetowy pt.:
„Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb
poprzez ich wapnowanie” do
realizacji w latach 2019–2023.
Szczegółowe terminy, tryb
składania i rozpatrywania
wniosków określone w ogłoszeniu o naborze, zamieszczone na
stronie internetowej właściwego Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Krajowej
Stacji Chemiczno-Rolniczej.
Dofinansowanie udzielane
będzie, w ramach pomocy de
minimis, na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą
jakości środowiska, co zostanie potwierdzone opinią właściwej miejscowo Okręgowej
Stacji Chemiczno–Rolniczej
(OSCh-R).
Beneficjentem końcowym
Programu są posiadacze użytków rolnych o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha.
Badanie odczynu gleby

REKLAMA

z dofinansowania w maksymalnej
wysokości, tj. do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego.
Wobec powyższego, na chwilę
obecną nie jest przewidywana
zmiana ww. programu w zakresie
wysokości kwoty dofinansowania.
Kwota dofinansowania wynosi
odpowiednio:
• do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO
oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie
przekraczającej 25 ha użytków rolnych,
• do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz
CaO+MgO) dla gospodarstw
o powierzchni powyżej 25 ha,
ale nie przekraczającej 50 ha
użytków rolnych,
• do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz
CaO+MgO) dla gospodarstw
o powierzchni powyżej 50 ha,
ale nie przekraczającej 75 ha
użytków rolnych.
Źródło: KRIR
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

należy wykonać raz na 4 lata,
a próbkę pobiera się z powierzchni nie większej niż 4 ha.
Na podstawie badania odczynu
gleby dla gleb o pH poniżej lub
równemu 5,5 OSCh-R wyda
opinię (zalecenie) nawozowe. Dofinansowanie działań
regeneracyjnych dla danej
działki ewidencyjnej będzie
udzielone nie częściej niż raz
na cztery lata.
Kwota dofinansowania
przedsięwzięcia wynosić będzie odpowiednio:
• do 300 zł/t czystego
składnika odkwaszającego
(CaO oraz CaO+MgO) dla
gospodarstw
o powierzchni nie
przekraczającej 25 ha
użytków rolnych,
• do 200 zł/t czystego
składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO)
dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha,
ale nie przekraczającej
50 ha użytków rolnych,
• do 100 zł/t czystego
składnika odkwaszającego

(CaO oraz CaO+MgO)
dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha,
ale nie przekraczającej
75 ha użytków rolnych.
Do kosztów kwalifikowanych zaliczać się będą koszty
zakupu:
• wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna
nawozowego, określonego
w załączniku nr 6 do
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania
nawozów mineralnych,
umieszczania informacji
o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania
nawozów mineralnych
oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr
183, poz. 1229),
• środka wapnującego,
o którym mowa w przepisach rozporządzenia
(WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie
nawozów, z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.
Okres kwalifikowalności
kosztów od 01.06.2019 r. do
31.10.2023 r.
Dofinansowanie w Programie priorytetowym pt.: „Ogólnopolski program regeneracji
środowiskowej gleb poprzez ich
wapnowanie”, będzie przysługiwało do:
a) wapna nawozowego, odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonym
w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r.

w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych,
umieszczania informacji
o składnikach nawozowych na
tych opakowaniach, sposobu
badania nawozów mineralnych
oraz typów wapna nawozowego (Dz. U Nr 183, poz.
1229), oraz
b) środka wapnującego, odpowiadającego typom środków
wapnujących, o których mowa
w przepisach rozporządzenia
(WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 13 października 2003 r.
w sprawie nawozów, dlatego
też ważne jest umieszczenie
na fakturze informacji o typie
i odmianie zakupionego wapna nawozowego lub środków
wapnujących oraz zawartość
CaO lub CaO+MgO.
Przykładowa informacja na
fakturze przy zakupie wapna
nawozowego, odpowiadającego
typom wapna nawozowego,
określonym w załączniku nr
6 do rozporządzenia Ministra
Gospodarki to wapno nawozowe typ: z przerobu skał wapiennych, odmiana 04, minimalna
zawartość CaO 50%
Przykładowa informacja na
fakturze przy zakupie środka
wapnującego, odpowiadającego
typom środków wapnujących,
o których mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr
2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady to:
G.1. Wapień naturalny, typ:
wapień – standardowy oraz
zawartość CaO% deklarowana przez producenta środka
wapnującego.
Źródło: Strona
internetowa Krajowej Stacji
Chemiczno-Rolniczej
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Oferujemy najszerszy wybór
wapna nawozowego:
zawierającego magnez
• Oxyfertil® Mg 75/25 w tym MgO min. 25%
• Tlenkowe CaO+MgO min. 70% w tym 25% MgO
bez magnezu
• Węglanowe o zaw. CaO min. 40 i 50% z atestem ekologicznym
• Tlenkowe o zaw. CaO min. 60%
• Oxyfertil® Mix o zaw. CaO min. 60%
• Oxyfertil® Ca 90 o zaw. CaO min. 90%
• Oxyfertil Ca 85 o zaw. CaO min. 85%
węglanowego mielonego
standard frakcja 0-0,5 mm oraz Premium 0-0,09 mm
• Opolwiak • Bukowiak • Wojcieszowiak
granulowanego
Rol-Gran – o zaw. CaO min. 50% – z atestem ekologicznym

Nie ma plonu
bez wapna
KONTAKT
tel. 77 45-16-384 • e-mail: Andrzej.Filipek@lhoist.com
tel. 41 38-89-146 • e-mail: Jakub.Szpytak@lhoist.com

www.lhoist.pl
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Jaki rodzaj wapna wybrać?

Jednym z głównych czynników zmniejszających plony
roślin uprawnych jest nadmierne zakwaszenie gleby.
Zbyt niska wartość pH,
bezpośrednio ogranicza rozwój roślin i poważnie zakłóca
wzajemne stosunki pomiędzy
przyswajalnymi formami
składników pokarmowych.
Przeciwdziałać tym niekorzystnym zjawiskom można poprzez
wapnowanie. Dzięki wapnowaniu przywraca się optymalne
warunki rozwoju roślin, poprawia efektywność większości
zabiegów agrotechnicznych, co
w konsekwencji prowadzi do
wyższych plonów i lepszego
bilansu ekonomicznego.
Na naszym rynku występuje szeroki asortyment środków
wapnujących. Tradycyjne wapna
dzieli się na dwie podstawowe
grupy: nawozy wapniowe tlenkowe i nawozy wapniowe węglanowe. Podział ten wynika z formy,
w jakiej występuje składnik użyteczny, a to z kolei decyduje o aktywności chemicznej nawozu,
o szybkości odkwaszania gleby
i technice wapnowania. Niezależnie od tego na jaki rodzaj wapna
się zdecydujemy, efektem końcowym powinna być poprawa
odczynu gleby.
Wapniowe tlenkowe zawierają wapń w postaci
tlenku (CaO). Wyróżnia
się tu nawozy o zawartości
60%, 70% i 80% CaO. Wapno tlenkowe działa bardzo
energicznie, szybko reaguje
z glebą i szybko ją odkwasza.
W związku z tymi właściwościami zaleca się go na gleby
bardzo kwaśne, zwięzłe (ilaste, gliniaste). Na tych glebach
wapno tlenkowe wyraźniej
ujawnia swój korzystny wpływ
na poprawę ich właściwości

fizycznych, jak: rozluźnienie,
ogrzanie oraz utrwalenie struktury gruzełkowatej. W glebie,
w warunkach dostatecznej zawartości wody, tlenek wapnia
łatwo rozprzestrzenia się, szybko neutralizuje kwaśny odczyn
i przyspiesza rozkład materii
organicznej.
Charakterystyka działania
wapna tlenkowego obliguje nas
do przestrzegania zaleceń odnośnie jego stosowania. Wapna
tlenkowe nie powinny być stosowane na gleby bardzo lekkie
i lekkie, gdyż ze względu na
małą pojemność sorpcyjną
może dojść do niekorzystnych
zjawisk tj. szybkiego rozkładu
materii organicznej, unieruchomienia mikroelementów.
Nie należy także rozsiewać
wapna tlenkowego pogłównie
na rośliny oraz bezpośrednio
przed ich siewem (siew roślin
nie wcześniej niż 3-4 tyg. po
aplikacji wapna).
Wapno tlenkowe jest zdecydowanie lepsze na gleby
ciężkie niż wapno węglanowe, które jest mniej aktywne.
Gleby ciężkie charakteryzują się dużymi zdolnościami buforowymi, dlatego też
nie ma niebezpieczeństwa
wystąpienia niekorzystnych
zjawisk, jak przy stosowaniu
tego rodzaju wapna na gleby
lekkie. Na gleby ciężkie ubogie w magnez zaleca się stosowanie wapna magnezowego
tlenkowego. Wapno tlenkowe
wykazuje działanie drażniące
na skórę, może powodować
podrażnienie dróg oddechowych czy uszkodzenie oczu.
Dlatego też przy pracy z tym

Dr Piotr Ochal
IUNG – PIB Puławy
nawozem trzeba bezwzględnie
przestrzegać podstawowych
zasad BHP.
Wapna węglanowe zawierają wapń w formie węglanowej
(CaCO3). Są to skały wapienne
poddane odpowiedniemu przemiałowi. Wapna te zawierają
zazwyczaj od 40 do 50% CaO.
Wapno węglanowe w przeciwieństwie do wapna tlenkowego rozpuszcza się trudniej
w wodzie (roztworze glebowym). Działanie tej formy
wapna jest łagodniejsze, ale też
i wolniejsze. Wapno węglanowe
nadaje się szczególnie do odkwaszania gleb lekkich. Można
je również stosować na glebach
zwięzłych, ale swoje działanie
odkwaszające ujawnia dopiero
w 2-3 roku po aplikacji. Działanie wolniejsze jest związane
z mniejszą rozpuszczalnością
wapna w wodzie oraz tym, że
jest w mniejszym stopniu wypłukiwane z warstwy ornej.
Trudno mówić o wyższości wapna tlenkowego nad
węglanowym. Po prostu każda z tych form sprawdza się
lepiej/jest bardziej przydatna
w określonych warunkach to właśnie powinno decydować o wyborze odpowiedniego
typu wapna.

Ostropest Plamisty

Wielka moc w niepozornej roślinie.
Ostropest plamisty, to roślina jednoroczna nie mająca
szczególnych wymagań klimatycznych, ani glebowych, za
to posiadająca cenne składniki
dla organizmu.
Preferuje gleby żyźniejsze, zasobne w składniki pokarmowe i dobrze chłonące
wodę. Dobrym przedplonem
dla ostropestu są ziemniaki,
buraki, warzywa, zboża jare,
rzepak i motylkowe. Co ciekawe, roślina ta dobrze znosi
uprawę w monokulturze. Dlatego rolnicy, nie tylko w Polsce,

coraz częściej decydują się na
uprawę ostropestu plamistego.
Surowcem, dla którego uprawia się tę roślinę są owoce
zawierające kompleks flawonolignanów, olejek eteryczny,
gorycze oraz aminy. W Polsce
uważany jest za roślinę zielarską. Wyglądem ostropest
bardzo przypomina oset.
Ostropest plamisty wspiera pracę wątroby i chroni jej
komórki przed uszkodzeniem.
Wykazuje także działania detoksykacyjne. Z mielonego
ostropestu zrobimy napar lub

dodamy go do herbaty. Olej
tłoczony na zimno to zdrowy
dodatek do sałatek, jaj lub spożywany bezpośrednio w odpowiednich dawkach.
Znakomite działanie wykazuje również dla skóry. Pozyskiwany z nasion rośliny,
spowalnia proces starzenia
i leczy stany zapalne skóry,
ponieważ zawiera nienasycone
kwasy tłuszczowe, witaminę
E oraz sylimaryny.
Źródło: Katolik Group
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Pszenica w siewie opóźnionym
Dobre plonowanie pszenicy zależy od
odmiany oraz czynników
siedliskowo-agrotechnicznych.
Dobre plonowanie zależy od:
odmiany jakości gleby, przedplonu, poziomu nawożenia
mineralnego, termin siewu,
ilość wysiewu, zamierzonego poziomu ochrony roślin,
stopnia zachwaszczenia pola
oraz nasilenia chorób w rejonie uprawy. Jedynie warunki
meteorologiczne w okresie wegetacji mogą być czynnikiem
nieprzewidywalnym, jednak
prawidłowo wykonane zabiegi
agrotechniczne w dużej mierze
niwelują niekorzystny układ
pogody. Ważną rolę odgrywa płodozmian, wpływa na
żyzność i urodzajność gleby
głównie poprzez kształtowanie
bilansu i zawartości substancji organicznej, biologicznych
i fizycznych właściwości oraz
ochrony gleby przed erozją.
REKLAMA

Uzyskaniu wysokiego plonu
ziarna sprzyja siew w terminie optymalnym zboża. Bardzo
często od terminu siewu zależy
czy wschody są szybkie i pełne. Uprawiając pszenicę ozimą
rolnik powinien jesienią, po zakończeniu fazy wschodów ocenić stan plantacji. Stwierdzenie,
że procent roślin wzeszłych
w stosunku do wysianych jest
większy niż 90% daje podstawę
do określenia, że wschody są
bardzo dobre a obsada roślin
gwarantuje wysokie plony. Jeżeli obsada roślin wynosi od
75-90%, wschody ocenia się
jako dobre, wschody w granicach 60-75% ocenić należy
jako dostateczne, poniżej zaś
60% jako złe.
Z wieloletnich badań wynika, że korzystny wpływ

optymalnego terminu siewu
nie kończy się na pierwszych tygodniach wegetacji, ale oddziałuje na efektywność zabiegów
agrotechnicznych w późniejszych fazach rozwojowych roślin zbożowych. Spadek plonu
wynikający z opóźnienia terminu siewu jest spowodowany
zmniejszeniem rozkrzewienia
produkcyjnego roślin wskutek
skrócenia fazy ich krzewienia,
a także zmniejszeniem długości
pędów kłosonośnych, co ujemnie wpływa na ich plenność.
Ważny jest w takim wypadku wybór odmiany bardziej
tolerancyjnej na opóźnienie
siewu. Badania prowadzone
w Zakładzie Uprawy Roślin
Zbożowych IUNG-PIB w Puławach wskazują, że niektóre
odmiany charakteryzują się
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niewielkimi zmianami cech
struktury plonu przy wysiewie w terminie opóźnionym,
w związku, z czym nie wykazują spadku plonu przy opóźnieniu siewu nawet do 14 dni.
Odmiany te charakteryzują się
podobnym plonem ziarna przy
wysiewie w terminie optymalnym i opóźnionym. Wysiew
pszenicy w terminie późnym
(4 tygodnie w stosunku do
optymalnego) w zasadzie zawsze wpływał negatywnie na
poziom uzyskiwanych plonów.
Ścisłe badania prowadzone na
mikropoletkach IUNG-PIB wykazały, że wysiew pszenicy
w terminie opóźnionym powodował zmniejszenie plonowania
pszenicy o 15 proc. w stosunku
do terminu optymalnego, siew
w terminie późnym przyczyniał
się do zniżki plonu o 33 proc.
w stosunku do terminu optymalnego i o 20 proc. w stosunku do opóźnionego.
Rośliny pszenicy z siewów
późnych (koniec października
– początek listopada), najczęściej jesienią nie osiągają fazy
krzewienia, czyli okres wschody-krzewienie wydłuża się do
wiosny.
Większość odmian pszenicy

ozimej wraz z opóźnieniem terminu siewu, szczególnie w słabszych warunkach glebowych,
reaguje zmniejszeniem plonu
ziarna z jednostki powierzchni, co jest wynikiem słabszego
krzewienia i mniejszej obsady kłosów, mniejszego plonu
ziarna z rośliny i z kłosa oraz
mniejszej liczby ziaren z rośliny. Obok zmian wartości cech
struktury plonu opóźnienie
terminu siewu powoduje niekorzystne zmiany w budowie
łanu. Przede wszystkim następuje ogólne skrócenie pędów
głównych i bocznych, ograniczenie udziału w łanie roślin
rozkrzewionych na korzyść jednopędowych, oraz zwiększenie się udziału roślin średnich
i niskich kosztem wysokich.
Rośliny niskie rosnące w łanie
pszenicy wytwarzają mniejszą
liczbę kłosków w kłosie, mniejszą liczbę ziarna w kłosie, mają
krótszy kłos w konsekwencji
czego ich plon w porównaniu
do roślin wysokich jest dużo
mniejszy.
W związku z dużym zróżnicowaniem warunków pogody
w okresie późno-jesiennym,
w różnych rejonach kraju,
optymalne okresy terminów

siewu są odmienne dla poszczególnych rejonów. Przy
późno wysiewanej pszenicy
należy brać pod uwagę mrozoodporność odmian. Wybór właściwej odmiany pod
względem tej cechy w dużym
stopniu ogranicza ryzyko uprawy. Najwyżej oceniane czyli
najbardziej mrozoodporne są
następujące odmiany: Arkadia,
Legenda, Ostroga, a także Euforia, Hondia, Tonacja, Bogatka,
Jantarka, LG Jutta, Medalistka.
Generalnie pszenica ozima
może być uprawiana na terenie całego kraju ale barierą
uniemożliwiającą uprawę niektórych odmian w regionach
jest mała mrozoodporność,
podatność na rdzę brunatną
lub źdźbłową, podatność na
wyleganie itp.
W Polsce odnotowuje się zbyt
niski stopień wykorzystania
postępu hodowlanego zawartego w odmianach zbóż. Rolnik powinien mieć świadomość
jak wiele zależy od właściwego
wyboru odmiany o genetycznie uwarunkowanej plenności,
wysokiej jakości i najbardziej
przystosowanej do danych
warunków klimatyczno-glebowych. Dobór właściwej
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odmiany jest szczególnie ważny w gospodarstwach stosujących intensywne technologie,
w których plonotwórcze oddziaływanie nawożenia mineralnego i chemicznych środków
ochrony roślin bywa niewystarczające. Konieczne jest wtedy
wprowadzenie najnowszych,
najplenniejszych odmian.
Gęstość siewu jest jednym
z ważniejszych czynników
agrotechnicznych determinujących podstawowy element
plonotwórczy - liczbę kłosów
na jednostce powierzchni. Istnieje duże zróżnicowanie w reakcji poszczególnych gatunków
i odmian na zagęszczenia siewu, uwarunkowane odmiennymi wymaganiami świetlnymi
i zdolnością krzewienia się
roślin. Wyniki wielu badań
wykazują, że w miarę zwiększania ilości wysiewu wzrasta
liczba kłosów na 1m 2 , lecz
jednocześnie zmniejsza się
masa 1000 ziaren i liczba
ziaren w kłosie. Ze wzrostem
ilości wysiewu do poziomu
optymalnego zagęszczenia
łanu - plon rośnie, następnie
ulega stagnacji, a przy dalszym zwiększaniu ilości wysiewu - maleje. W słabszych
warunkach glebowych (gorsza żyzność, luźniejszy skład
granulometryczny gleby, kwaśny odczyn) powinno się siać
zboża gęściej niż na lepszych
REKLAMA

glebach. Duża gęstość siewu
na glebach bardzo słabych
(przepuszczalnych) może być
nieefektywna w latach suchych
wskutek niedostatecznego zaopatrzenia w wodę zwiększonej
liczby roślin w łanie. W warunkach kwaśnego odczynu
gleby uaktywnia się toksyczne
oddziaływanie przede wszystkim jonów glinu na system korzeniowy zbóż. Im mniejszy
system korzeniowy, tym słabsze
krzewienie się roślin, skutkujące niedostateczną liczbą kłosów w łanie i dlatego bardziej
efektywne stają się zwiększone
ilości wysiewu. Pszenica i jęczmień, czyli gatunki ujemnie
reagujące na kwaśny odczyn
gleby wymagają zwiększenia
normy wysiewu w takich warunkach w porównaniu z pozostałymi zbożami. W badaniach
naukowych IUNG-PIB w Puławach określono optymalną
obsadę roślin poszczególnych
gatunków zbóż w zależności
od zróżnicowanych warunków siedliskowo-agrotechnicznych. Zakres obsady dla
pszenicy ozimej wynosi 400530 ziaren/m2. Dolna granica
zakresu dotyczy najlepszych,
a górna najgorszych warunków
siedliskowo-agrotechnicznych.
Spośród zbóż ozimych, gęściejszego siewu wymaga pszenica,
średnio gęstego – pszenżyto,
zaś rzadszego jęczmień i żyto.

Ozime odmiany pszenicy
w mniejszym stopniu różnią
się wymaganiami co do optymalnej gęstości siewu niż odmiany pozostałych gatunków
ozimin.
Na glebach typowych dla
uprawy pszenicy wysiew 3,54,5 mln ziaren na ha odmian
pszenic jakościowych (przy zastosowaniu większych dawek
nawożenia azotowego) wydaje
się być optymalny. Popularyzacja rzadkich siewów sprawdza
się jedynie na glebach utrzymanych w dobrej kulturze.
Zbyt gęsty siew może negatywnie wpłynąć na jakość ziarna, że względu na możliwość
zwiększonego nasilenia chorób
a także na większą podatność
roślin na wyleganie. W rejonach
o nasilonym występowaniu chorób zbóż zaleca się zmniejszenie
normy wysiewu, gdyż nadmierne
zwarcie łanu skutkuje pogorszeniem jego przewiewności
i sprzyja wyleganiu. Takie warunki ujemnie wpływają na
mikroklimat łanu zbóż, gdyż
podnosi się wilgotność powietrza i temperatury w obrębie
łanu, co sprzyja rozprzestrzenianiu się chorób, które mogą
znacznie ograniczyć plon ziarna.
dr hab. Danuta Leszczyńska,
prof. IUNG-PIB
Zakład Uprawy Roślin
Zbożowych Puławy

MASZYNY KOMUNALNE DLA ROLNICTWA

REKLAMA

7

8

URODZAJ

Czym nawozić pogłównie zboża ozime jesienią
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Zbilansowane zastosowanie nawozów jesienią pozwala na właściwy rozwój roślin
i przygotowanie się ich do przetrwania okresu zimowego.
Zarówno wielkość jak i jakość
uzyskanych plonów w dużym
stopniu zależy od odpowiedniej
agrotechniki (przygotowanie
gleby, dobór odmiany, termin
i gęstość siewu oraz właściwe
zaopatrzenie roślin w składniki
mineralne). Zbilansowane zastosowanie nawozów jesienią
pozwala na właściwy rozwój
roślin i przygotowanie się ich
REKLAMA

do przetrwania okresu zimowego. Aby zastosowane nawozy
były efektywnie wykorzystane
przez rośliny zbożowe, należy
wysiewać zboża w terminie optymalnym dla danego gatunku.
Zapewni to m. in. odpowiedni
rozwój systemu korzeniowego.
Nawożenie mineralne stanowi
nie tylko uzupełnienie składników mineralnych w glebie

ale jest przede wszystkim jedną z najważniejszych inwestycji w przyszłe plony. Pomimo
postępu dokonanego w zakresie hodowli bardzo wydajnych
odmian, a także w samej agrotechnice, to nawożenie jest nadal najistotniejszym czynnikiem
plonotwórczym.
Do uzyskania wysokich plonów, zboża ozime powinny

dobrze rozkrzewić się już jesienią. Wschodzące rośliny mają
bardzo słaby system korzeniowy, co w połączeniu z obniżającą się temperaturą gleby
powoduje, że składniki pokarmowe pobierane są powoli
i w małych ilościach. Tymczasem jesienią podczas krzewienia
powstają i różnicują się elementy kłosa.

Jesienne nawożenie azotem
zależy oczywiście od stanowiska na jakim prowadzona jest
uprawa. Na bardzo dobrych
stanowiskach z reguły nie ma
konieczności stosowania nawozu
azotowego. Na słabszych plantacjach, głównie późno posianej
pszenicy, może nastąpić potrzeba dodatkowego zasilenia roślin
azotem. Wówczas wskazane jest
zastosowanie do 30 kg N/ha azotu. Dużo większe znaczenie ma
stosowanie nawożenia azotowego wiosną (w okresie ruszenia
wegetacji, strzelania w źdźbło
i kłoszenia).
Odpowiednio dobrane nawożenie pozwala roślinie na prawidłową gospodarkę wodną.
Podczas niedoboru wody w glebie
jest ona wówczas mniej narażona
na stres. Prawidłowe zastosowanie nawozów wpływa na lepszy
rozwój systemu korzeniowego
jesienią, lepsze przezimowanie,
a także szybsze ruszenie wegetacji wiosną i lepszą redukcję
uszkodzeń pozimowych. Rezultatem tego jest szybsze pokrycie
powierzchni glebowej, następują
mniejsze straty wody (zmniejsza
się parowanie). Również ważne jest to, że rośliny są bardziej
konkurencyjne dla chwastów
i utrudniają im wzrost.
W początkowym okresie wzrostu można zastosować dolistne
dokarmianie pszenicy preparatami które przyspieszają jej rozwój,
ale także wzmocnią odporność
na wymarzanie.
Fosfor decyduje między innymi o wzroście systemu korzeniowego, a tym samym określa
zdolność rośliny do pobierania
wody i składników pokarmowych. Dobre odżywienie roślin
fosforem od samego początku
wegetacji wpływa na podwyższenie mrozoodporności,
ale również odporności na suszę i choroby. Nawożenie tym
pierwiastkiem należy stosować
przedsiewnie.
Potas spełnia wiele funkcji, bierze udział w procesach
osmotycznych, aktywizacji enzymów roślinnych oraz transporcie związków mineralnych
i organicznych w roślinie. Zboża
REKLAMA

dr inż. Marta Wyzińska
Zakład Uprawy Roślin
Zbożowych
IUNG – PIB w Puławach
pobierają potas przez cały okres
wegetacji.
Magnez bierze udział w bardzo
wielu procesach fizjologicznych
w roślinie. Jest niezbędny w procesie fotosyntezy, w przemianach
tłuszczów, białek i węglowodanów. Zboża pobierają ten składnik przez całą wegetację.
Oczywiście niezbędne jest
również dostarczenie odpowiedniej ilości mikroelementów. W nawożeniu zbóż ozimych
kluczową rolę odgrywają miedź
i mangan. Miedź bierze udział
w procesie fotosyntezy oraz
syntezy białek. Dobre zaopatrzenie zbóż w miedź prowadzi do zwiększenia efektywności
nawożenia azotem. Najwięcej
miedzi zboża pobierają między krzewieniem a strzelaniem
w źdźbło ale należy ją dostarczyć
już w okresie krzewienia, czyli
jesienią. Mangan - pobieranie
tego pierwiastka wiąże się ściśle
z odczynem gleby. Cynk - bierze udział w metabolizmie azotu
i wpływa bezpośrednio na wzrost
i rozwój roślin. Zwiększa odporność roślin na suszę i choroby,
a także poprawia zdolność kiełkowania ziarna oraz mrozoodporność. Molibden standardowo
zalecany jest jesienią m.in. dla
zwiększenia zimotrwałości roślin. Natomiast zapotrzebowanie
na bor jest niewielkie, ale niedobór tego pierwiastka skutkuje
spadkiem plonów.
Zastosowanie nawozów
w odpowiednich ilościach już
w początkowych fazach wzrostu zbóż ozimych (jesienią) jest
konieczne do zapewnienia potencjalnie wysokich plonów. Jest
również gwarancją, że rośliny
dobrze przezimują, a wiosną
będą w dobrej kondycji.
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Powschodowe zwalczanie chwastów w zbożach ozimych
Herbicydy stosowane nalistnie aplikujemy w różnych fazach rozwojowych zbóż.
Powschodowe zabiegi herbicydowe w zbożach ozimych
można przeprowadzić jesienią
środkami dolistno-doglebowymi, które zalecane są również
do zabiegów przedwschodowych, jak i za pomocą środków typowo dolistnych.
Herbicydy stosowane nalistnie aplikujemy w różnych
fazach rozwojowych zbóż.
Pierwsze zabiegi można wykonać już od szpikowania rośliny uprawnej. W grupie tych
środków znajdują się głównie
herbicydy zawierające mieszaninę diflufenikanu z flufenacetem (np. Bat 600 SC, Kompleks
560 SC, Naceto SC). Skutecznie zwalczają zarówno miotłę
zbożową, jak i niektóre uciążliwe gatunki dwuliścienne (tj.
chaber bławatek, mak polny,
przytulię czepną, marunę bezwonną, samosiewy rzepaku).
W tak wczesnym terminie można również zastosować herbicydy zawierające
halauksyfen metylu- ArylexTM (GF-2573) oraz beflubutamid (BeFlex 500 SC).
Pierwszy z środków eliminuje

z plantacji zbóż ozimych gatunki chwastów dwuliściennych np. przytulię czepną,
mak polny, chabra bławatka
i in., a drugi zwalcza zarówno
miotłę zbożową, jak i między
innymi samosiewy rzepaku,
fiołka polnego.
Mieszaninę chlorotoluronu z diflufenikanem (Sheriff 600 SC, Snajper 600 SC)
można zastosować w fazie
szpilkowania tylko w pszenicy ozimej. W jęczmieniu
i pszenżycie środki te aplikujemy od fazy 3. liścia. Herbicydy te skutecznie zwalczają
miotłę zbożową oraz przytulię
czepną, marunę bezwonna,
bodziszka drobnego i wiele
innych gatunków.
Od fazy 1. liścia zbóż ozimych możemy zastosować
graminicydy zawierające pinoksaden (np. Aron 50 EC, Axial
50 EC Paxio 50 EC) zwalczające miotłę zbożową i wyczyńca
polnego oraz środki zawierające chlorosulfuron (np. Arubis
50 SG, Agrosulfuron 750 WG,
Surfer 50 SG) do eliminacji
jedno- i dwuliściennych

gatunków chwastów (miotły
zbożowej, przytulii czepnej,
maku polnego, gwiazdnicy
pospolitej, fiołka polnego,
samosiewów rzepaku czy
przetaczników). W celu poszerzenia spektrum działania na chwasty o zwalczanie
maruny bezwonnej i chabra
bławatka możemy zastosować
mieszaninę diflufenikanu z florasulamem i penoksulamem
(np. Bizon).
Flufenacet z metrybuzyną (Coliseum, Expert Met
56 WG) to mieszanina dwóch
substancji czynnych o różnym sposobie działania. Jak
podają producenci wysokiej
skuteczności sprzyja optymalna wilgotność gleby oraz
chwasty we wczesnych fazach
rozwojowych: kiełkujące lub
w fazie siewek. W takich warunkach mieszanina ta skutecznie eliminuje z plantacji
miotłę zbożową, mak polny,
marunę bezwonną, samosiewy
rzepaku i wiele innych.
Najliczniejszą grupę środków, które możemy zastosować od fazy 2. liścia zbóż

stanowią te zawierające diflufenikan (np. Diflanil 500 SC,
Legato 500 SC, Talos 500 SC,
Ukulele 500 SC). Jest to substancja, którą stosujemy
w uprawie pszenicy ozimej
w celu eliminacji niektórych
gatunków dwuliściennych
(fiołka polnego, gwiazdnicy
pospolitej, tasznika pospolitego). Aby skutecznie zwalczyć
dodatkowo miotłę zbożową
należy zastosować maksymalną z zalecanych dawek.
W przypadku pojawienia
się na plantacji biotypów miotły zbożowej czy wyczyńca
polnego odpornych na herbicydy sulfonylomocznikowe warto zastosować jedną
z dwóch mieszanin: pinoksadenu z klodinafopem (Traxos
50 EC) lub pinoksadenu z florasulamem (Axial Komplet,
Axial One 50 EC). Pierwsza
z nich jest typowym graminicydem, a druga skutecznie eliminuje gatunki jednoliścienne
oraz szereg dwuliściennych
(mak polny, chaber bławatek,
przytulię czepną, marunę bezwonną, samosiewy rzepaku

i inne). Również chlorotoluron
(np. Tolurex 500 SC, Toluron
700 SC) aplikowany w fazie
2. liścia pszenicy, jęczmienia
i pszenżyta skutecznie zwalcza miotłę zbożową i niektóre
gatunki dwuliścienne.
W tej grupie środków na
uwage zasługuje również
mieszanina chlorotoluronu
z diflufenikanem i pendimetaliną (Trinity 590 SC). Skład
tego środka oparty jest o trzy
substancje aktywne należące
do różnych grup chemicznych,
o różnych mechanizmach
działania. Skutecznie eliminuje z plantacji pszenicy,
pszenżyta i żyta zarówno
miotłę zbożową jaki i fiołka
polnego, gwiazdnicę pospolita
oraz marunę bezwonną, przytulię czepną czy samosiewy
rzepaku. Przy stosowaniu tego
herbicydu należy pamiętać,
że łagodna zima wpływa na
przyśpieszenie rozkładu substancji aktywnej, co może
skrócić okres działania środka
na wiosnę.
Ostanią grupę jesiennych
herbicydów stosowanych do

powschodowego zwalczania
chwastów w uprawie zbóż stanowią takie, które możemy
aplikować od fazy 3.-4. liścia
rośliny uprawnej. Tylko środki
zawierające diflufenikan (np.
Adiunkt 500 SC, Herubin
500 SC, Saper 500 SC) oraz
2,4-D (Pielik 85 SP) aplikujemy od fazy 4. liścia zbóż.
Pozostałe herbicydy przedstawione w tabeli 1 stosujemy
od fazy 3. liścia. W tej grupie
środków znajdują się herbicydy zawierające substancje
z grupy sulfonylomocznika tj.
tribenuron metylowy (np. Helgran 75 WG, Helmstar 75 WG,
Pleban 75 WG, Trubex 75 WG)
oraz jodosulfuron metylosodowy (Huzar 05 WG). Są to
środki, które zwalczają dwuliścienne gatunki chwastów
takie jak: chaber bławatek,
mak polny czy samosiewy
rzepaku.
Należy pamiętać, aby
wszystkie środki ochrony roślin aplikować zgodnie z ich
etykietami stosowania.
c.d. art. na str. 11

Jesienna ochrona rzepaku ozimego przed chorobami
Klucz do sukcesu to szybkie rozpoznanie choroby!
Obserwowane w ostatnich
kilkunastu latach, zmieniające
się warunki pluwio-termalne,
bardzo często sprzyjają dużej
presji czynników chorobotwórczych występujących w juwenalnych fazach rozwojowych
rzepaku. Dlatego większość
plantatorów nie czeka do wiosny
ale już w okresie wczesno-jesiennym przeprowadza, co najmniej
jeden zabieg fungicydowy.
Zastosowanie fungicydów
wczesną jesienią czyli w momencie osiągnięcia przez rzepak fazy
co najmniej 4 liści, prowadzi do
skuteczniejszej ochrony plantacji przed najczęściej występującymi chorobami. Ponadto przy
zastosowaniu dwufunkcyjnych
fungicydów powoduje zdecydowanie lepsze przezimowanie oraz w znacznym stopniu
w okresie letnim optymalizuje
plonowanie rzepaku ozimego.
W okresie wczesno-jesiennym
istotne znaczenie z ekonomicznego punktu widzenia, mają
tylko trzy choroby grzybowe,
tj. sucha zgnilizna kapustnych,
czerń krzyżowych oraz szara
pleśń. Dlatego tak ważne jest

ich szybkie rozpoznanie, które
wiąże się z oznaczeniem ekonomicznego progu szkodliwości,
dzięki któremu plantator wie
kiedy „opłaca” mu się wykonać oprysk odpowiednim
fungicydem.
Sucha zgnilizna kapustnych jest jedną z najczęściej
występujących chorób na
plantacji rzepaku ozimego,
zarówno w okresie jesiennym
jaki i wiosennym. Źródłem zakażenia rzepaku są najczęściej
pozostawione na polu resztki
pożniwne oraz zainfekowany
materiał siewny. Ekonomiczny
próg szkodliwości dla tego patogenu, wynosi 10-15% roślin
z objawami porażenia. Objawy
choroby na liściach można zaobserwować już wczesną jesienią w postaci jasnobrunatnych,
owalnych plam z obwódką,
w środku której widoczne są
czarne punkciki, zwane piknidiami. Patogen wywołujący tę
chorobę może doprowadzić, np.
do przedwczesnego dojrzewania nasion, przez co plon uzyskany z takiej plantacji może
być niższy nawet o 30-40%.

Najlepszym momentem do
ochrony plantacji przed tym
patogenem jest okres jesienny
(rzepak w fazie BBCH 14), z tym
zastrzeżeniem, że bezwzględnie
kolejny zabieg fungicydowy należy powtórzyć wczesną wiosną.
Czerń krzyżowych, podobnie
groźny patogen, wywołujący.
Pierwotnym źródłem zakażenia
są nasiona oraz resztki pożniwne rzepaku ozimego przerośnięte
grzybnią. Próg szkodliwości dla
tego patogenu wynosi około 1020% porażonych roślin. Pierwsze objawy występowania tej
choroby są obserwowane już
wczesną jesienią, w postaci
ciemnobrunatnych plam, najczęściej w podliścieniowej części
młodych roślin rzepaku ozimego (BBCH 11-12). Natomiast na
starszych liściach (BBCH 14-16),
widoczne są jasnobrunatne lub
brunatno-czarne, plamy z charakterystycznymi pierścieniami.
Czynnikiem sprzyjającym rozwojowi tego patogenu jest przedłużająca się wegetacja jesienna,
spowodowana ciepłą i wilgotną
pogodą. Straty w plonie nasion,
wywołane tym patogenem mogą

sięgać nawet 30%. Najlepszym
okresem do zastosowania odpowiednich fungicydów jest
wczesna jesień, kiedy rośliny
rzepaku ozimego osiągnęły fazę
4 liści właściwych (BBCH14).
Szara pleśń (podobnie jak
czerń krzyżowych), występuje intensywnie w latach przekropnych oraz w warunkach
podwyższonej wilgotności powietrza. Źródłem infekcji dla
wschodzących roślin rzepaku,
są najczęściej porażone resztki
pożniwne. Pierwsze objawy tej
choroby możemy zaobserwować
już na siewkach oraz młodych
roślina. Jest to choroba, którą
można bardzo łatwo rozpoznać,
gdyż porażone rośliny rzepaku, charakteryzują się szarym
puszystym nalotem. Ekonomiczny próg szkodliwości dla
szarej pleśni wynosi około 1520% porażonych roślin rzepaku. Na plantacji patogen ten
występuje najczęściej placowo,
powodując przedwczesne dojrzewanie łuszczyn i osypywanie
się nasion, co skutkuje redukcją
plonu o 10-20%. W skrajnych
przypadkach (np. przy dużej

wilgotności gleby i powietrza)
choroba ta może spowodować
straty w plonie nasion nawet
do 30%. Najlepszym okresem
do zastosowania odpowiednich
fungicydów jest faza rozwojowa rzepaku ozimego, pomiędzy
4 a 8 liściem właściwym (BBCH
14-18).
W momencie zaobserwowania pierwszych objawów,
któregokolwiek z tych trzech
patogenów, możemy zastosować, między innymi, fungicydy
zawierające następujące, pojedyncze s.cz.: tebukonazol (np.
Bounty 430 SC, Sparta 250 EW,
Erasmus 250 EW), metkonazol
(np. Caramba 60 SL) czy tiofanat
metylowy (Topsin M 500 SC).
Dodatkową zaletą stosowania
s.cz., tj.: tebukonazol i metkonazol jest fakt wpływania przez
nie na poprawę zimotrwałości
roślin rzepaku ozimego.
Ponadto w obrocie, znajduje się środek zawierający dwie
s.cz., tj.: difenokonazol i paklobutrazol (Toprex 375 SC), który oprócz zwalczania suchej
zgnilizny kapustnych i czerni
krzyżowych, poprawia również

dr inż. Tomasz R. Sekutowski
IUNG - PIB w Puławach
Zakład Herbologii i Technik
Uprawy Roli we Wrocławiu
zimotrwałość roślin rzepaku,
poprzez pobudzenie systemu
korzeniowego i zahamowanie
wzrostu łodygi.
Natomiast nieco większe
spektrum działania ochronnego
wykazuje środek zawierający
w swoim składzie dwie s.cz.,
tj.: protiokonazol i tebukonazol
(Tilmor 240 EC), gdyż oprócz
wyżej wymienionych chorób,
ogranicza również występowanie mączniaka rzekomego
w okresie jesiennym na rzepaku
ozimym.
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Tabela 1. Przykładowe herbicydy zalecane do powschodowego zwalczania chwastów w zbożach ozimych (zgodnie z wykazem na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, www.gov.pl z dn. 26.08.2019)
Roślina uprawna
Nazwa herbicydu

Nazwa substancji aktywnej i jej zawartość
po

jo

to

zo

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+

+

Maksymalna dawka herbicydu na ha

herbicydy stosowane od fazy szpilkowania zbóż (BBCH 10)
Activus 400 SC
Bat 600 SC
Battle Delta 600 SC
BeFlex 500 SC
Czarnobyl
Expert 600 SC
GF-2573
Glosset 600 SC
Herold 600 SC
Komandos 560 SC
Kompleks 560 SC
Komplet 560 SC
Mertil 600 SC
Naceto SC
Ordago Pro 440 SC
Picona
Reliance 600 SC
Sheriff 600 SC
Snajper 600 SC

pendimetalina
flufenacet 400 g/l, diflufenikan 200 g/l
flufenacet 400 g/l, diflufenikan 200 g/l
beflubutamid 500 g/l
diflufenikan 200 g/l, flufenacet 400 g/l
diflufenikan 200 g/l, flufenacet 400 g/l
halauksyfen metylu-ArylexTM 7,5 g/l
flufenacet 600 g/l (0,4 l)
diflufenikan 200 g/l, flufenacet 400 g/l
diflufenikan 280 g/l, flufenacet 280 g/l
diflufenikan 280 g/l, flufenacet 280 g/l
diflufenikan 280 g/l, flufenacet 280 g/l
diflufenikan 200 g, flufenacet 400 g/l
diflufenikan 200 g/l, flufenacet 400 g/l
diflufenikan 40 g/l, pendimetalina 400 g/l
pendimetalina 320 g/l, pikolinafen 16 g/l
diflufenikan 200 g/l, flufenacet 400 g/l
chlorotoluron 500 g/l, diflufenikan 100 g/l
chlorotoluron 500 g/l, diflufenikan 100 g/l

Agrosulfuron 750 WG
Aron 50 EC
Arubis 50 SG
Axial 50 EC
Bizon
Coliseum
Expert Met 56 WG
Fraxial 50 EC
Legion
Paxio 50 EC
Spoton 50 SG
Surfer 50 SG
Viper

chlorosulfuron 750 g/kg
pinoksaden 50 g/l
chlorosulfuron 500 g/kg
pinoksaden 50 g/l
diflufenikan 100 g/l, florasulam 3,75 g/l, penoksulam 15 g/l
flufenacet 420 g/kg, metrybuzyna 140 g/kg
metrybuzyna 140 g/kg, flufenacet 420 g/kg
pinoksaden 50 g/l
diflufenikan 100 g/l, florasulam 3,75 g/l, penoksulam 15 g/l
pinoksaden 50 g/l
chlorosulfuron 500 g/kg
chlorosulfuron 500 g/kg
diflufenikan 100 g/l, florasulam 3,75 g/l, penoksulam 15 g/l

4l
0,35 l
0,35 l
0,5 l
0,6 l
0,35 l
1,0 l
0,4 l
0,35 l
0,5 l
0,5 l
0,5 l
0,6 l
0,6 l
2,5 l
3,0 l
0,6 l
1,5 l
1,5 l

herbicydy stosowane od fazy 1. liścia zbóż (BBCH 11)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

25 g
0,9 l
37,5 g
0,9 l
1,0 l
0,35 kg
0,35 kg
0,9 l
1,0 l
0,9 l
37,5 g
37,5 g
1,0 l

herbicydy stosowane od fazy 2. liścia zbóż (BBCH 12)
Axial Komplett
Axial One 50 EC
Clayton El Nino
Diflanil 500 SC
Dina 500 SC
Flufenik 500 SC
Legato 500 SC
Premazor Sad 500 SC
Stakato 500 SC
Talos 500 SC
Tolurex 500 SC
Toluron 700 SC
Traxos 50 EC
Trinity 590 SC
Ukulele 500 SC

pinoksaden 45 g/l, florasulam 5 g/l
pinoksaden 45 g/l, florasulam 5 g/l
diflufenikan 500 g/l
diflufenikan 500 g/l
diflufenikan 500 g/l
diflufenikan 500 g/l
diflufenikan 500 g/l
diflufenikan 500 g/l
diflufenikan 500 g/l)
diflufenikan 500 g/l
chlorotoluron 500 g/l
chlorotoluron 700 g/l
klodinafop 25 g/l, pinoksaden 25 g/l
chlorotoluron 250 g/l, diflufenikan 40 g/l, pendimetalina 300 g/l
diflufenikan 500 g/l

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+

+

1,0 l
1,0 l
0,3 l
0,3 l
0,3 l
0,3 l
0,3 l
0,3 l
0,3 l
0,3 l
2,0 l
1,4 l
1,2 l
2,5 l
0,3 l

herbicydy stosowane od fazy 3.-4. liścia zbóż (BBCH 13-14)
Adiunkt 500 SC
Alister Grande 190 OD
Desperado 500 SC
DicuRex Flo 500 SC
Dyplomata 60 SC
Helgran 75 WG
Helm Tribi 75 WG
Helmstar 75 WG
Herubin 500 SC
Huzar 05 WG
Legato Pro 425 SC
Lentipur Flo 500 SC
Opal 500 SC
Pielik 85 SP
Pleban 75 WG
Ranga 75 WG
Saper 500 SC
Sheriff 600 SC
Snajper 600 SC
Tribex 75 WG
Złotosar 500 SC

diflufenikan 500 g/l
diflufenikan 180 g/l, mezosulfuron metylowy 6 g/l, jodosulfuron metylosodowy 4,5 g/l
chlorotoluron 500 g/l
chlorotoluron 500 g/l
chlorotoluron 500 g/l, diflufenikan 100 g/l
tribenuron metylowy 750 g/kg
tribenuron metylowy 750 g/kg
tribenuron metylowy 750 g/kg
diflufenikan 500 g/l
jodosulfuron metylosodowy 5%
diflufenikan 25 g/l, chlorotoluron 400 g/l
chlorotoluron 500 g/l
chlorotoluron 500 g/l
2,4-D 85%
tribenuron metylowy 750 g/kg
tribenuron metylowy 750 g/kg
diflufenikan 500 g/l
chlorotoluron 500 g/l, diflufenikan 100 g/l
chlorotoluron 500 g/l, diflufenikan 100 g/l
tribenuron metylowy 750 g/kg
chlorotoluron 500 g/l

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

0,3 l
1,0 l
2,0 l
2,0 l
1,5 l
20 g
20 g
20 g
0,3 l
200 g
2,5 l
2,0 l
2,0 l
2,0 kg
20 g
20 g
0,3 l
1,5 l
1,5 l
20 g
2,0 l

dr Katarzyna Marczewska-Kolasa
IUNG – PIB, Zakład Herbologii
i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu

Skracać rzepak przed zimą czy nie?
12 U R O D Z A J

Jednym z ważniejszych
zabiegów wykonywanych na
plantacji rzepaku w okresie jesiennym jest tzw. „skracanie”.
Po co skracać?
Większość plantatorów
doskonale zdaje sobie sprawę z faktu, że rzepak ozimy
buduje swój plon już w okresie
jesiennym. Wynika to stąd, że
wzrost rzepaku jest bezpośrednio związany z rozwojem systemu korzeniowego. Najczęściej
w II dekadzie października,
rośliny rzepaku kończą swój
rozwój wegetatywny, przygotowując się do spoczynku
zimowego. W związku z tym
aby rośliny w zadawalającej
kondycji przetrwały ten trudny
dla niej okres, to system korzeniowy musi być właściwie rozwinięty, zawierać odpowiednią
ilość składników zapasowych,
a sama szyjka korzeniowa powinna posiadać odpowiedni
kształt i masą a ponadto musi
być dobrze zabezpieczona
(„schowana”) w ziemi. Stąd
„skracanie” a fachowo rzecz
ujmując, regulacja wzrostu
rzepaku ozimego w okresie
jesiennym ma właśnie na celu

REKLAMA
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wymuszenie zmiany pokroju
rośliny w wyniku zahamowania wzrostu pędu głównego
oraz stymulację wzrostu pędów bocznych. Dzięki takiemu
zabiegowi rozeta liściowa staje
się bardziej zwarta, z wyraźnie
nisko osadzonym pączkiem
wierzchołkowym, doskonale przygotowanym do okresu
zimowego.
Najczęściej zabieg opryskiwania wykonuje się za pomocą
jednego preparatu, stanowiącego połączenie fungicydu oraz
regulatora wzrostu.
Kiedy „skracać”?
Jesienna regulacja wzrostu
i pokroju rzepaku powinna
odbywać się w momencie osiągnięcia przez rośliny fazy 4 liści jednak nie później jak do
fazy 8 liści właściwych. Zbyt
wczesne „skracanie” może
przyczynić się do wystąpienia niepożądanych efektów
w postaci obniżonej zawartości tłuszczu w nasionach oraz
mniejszej ich masy (drobniejsze nasiona). Natomiast zbyt
późne zastosowanie regulatora wzrostu (faza 8-10 liści)
w większości przypadków

mija się z celem, gdyż roślina
nie zdąży zareagować na substancję czynną wpływającą na
jej pokrój, a co za tym idzie,
zabieg będzie trzeba ponownie powtórzyć w okresie wiosennym, ponosząc dodatkowe
koszty, a przecież takich „rozwiązań” chcemy oczywiście
uniknąć.
Wystarczy jeden czy konieczne są dwa zabiegi?
Liczba zabiegów „skracania”
uzależniona jest głównie od
terminu siewu, odmiany i warunków pogodowych czyli tak
naprawdę od fazy rozwojowej
w jakiej będą się znajdować
rośliny rzepaku w okresie
pomiędzy 1 i 2 dekadą października. Jeżeli rzepak w tym
czasie osiągnie fazę 5-6 liści
właściwych to wystarczy jeden
zabieg w pełnej dawce regulatorem wzrostu, natomiast gdy
warunki pogodowe sprzyjają
dalszej wegetacji (temperatura
nocą przez kolejnych kilkanaście dni utrzymuje się na poziomie 8-100C i rośliny cały czas
rosną), „skracanie” powinno
zostać wykonane ponownie
tylko dawką zredukowaną do

40%. Bardzo ważne aby nie
wykonywać czy powtarzać
zabiegu „skracania” na tzw.
zapas, gdyż zbyt silna ingerencja fitohormonalna, może
wywołać efekt odwrotny do
zamierzonego a mianowicie
może doprowadzić do zbytniego ograniczenia rozwoju
masy nadziemnej, co przełoży
się na spadek wydajności procesu fotosyntezy i negatywnie
wpłynie na rozwój systemu
korzeniowego.
Jakie wybrać środki?
Bardzo istotną informacją
jest czy na plantacji rzepaku
występuje presja czynników
chorobotwórczych. Z praktyki wiadomo, że na 70% do
90% plantacji (w zależności
od przedplonu, sąsiedztwa
pól i warunków pogodowych) na pewno pojawi się
przynajmniej jeden patogen
chorobotwórczy, np. sucha
zgnilizna kapustnych, czerń
krzyżowych czy szara pleśń.
W związku z tym można zastosować preparaty posiadające
właściwości regulujące (tzw.
skracacze) jak i fungistatyczne. W sprzedaży dostępna jest

bardzo duża oferta środków
jednoskładnikowych zawierających, np. tebukonazol (Syrius
250 EW, Erasmus 250 EW) czy
metkonazol (Caramba 60 SL)
lub dwuskładnikowych, np.
difenokonazol i paklobutrazol
(Toprex 375 SC), metkonazol
i chlorek mepikwatu (Caryx
240 SL), tebukonazol i protiokonazol (Tilmor 240 EC).
A co zastosować na pozostałych 10-30% plantacji na
których w okresie jesieni nie
wystąpią czynniki chorobotwórcze? Wystarczy posiłkować się środkiem o działaniu
fitohormonalnym, który zawiera w swoim składzie, np.
chlorek chloromekwatu (Stabilan 750 SL). Środki te zaaplikowane w odpowiedniej fazie
rozwojowej roślin rzepaku, zapobiegają nadmiernemu wydłużeniu szyjki korzeniowej,
a co za tym idzie wyniesieniu
ku górze osadzonego na niej
pąka wierzchołkowego.
Pamiętajmy!
Wszystkie środki stosowane
w rzepaku ozimym, mające na
celu regulację jego wzrostu, powodują zmiany w gospodarce

dr inż. Tomasz R. Sekutowski
IUNG - PIB w Puławach
Zakład Herbologii i Technik
Uprawy Roli we Wrocławiu
hormonalnej roślin. Są odpowiedzialne za blokowanie
syntezy naturalnych fitohormonów, np. giberelin, a więc
hormonów wpływających na
wzrost elongacyjny roślin. Ponadto sprzyjają powstawaniu
hormonów odpowiedzialnych
za rozwój systemu korzeniowego oraz zawiązywanie pędów bocznych, tj. auksyny czy
cytokininy.
Dlatego miejmy na uwadze
fakt, aby korzystać z nich zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania i tylko w uzasadnionych
przypadkach!

Faliste silosy od BIN – milowy
krok w trosce o polskie zboże.
Na targach Agro Show nie mogło zabraknąć firmy BIN! Jakie
nowości w tym roku - pytamy
KarolaPawłowskiego.
Prezentowana przez nas nowość
jest efektem trzydziestoletniego
doświadczenia w produkcji silosów
zbożowych. Rozwijające się gospodarstwa, szczególnie te, w których
duży udział ma produkcja zbóż,
jak i firmy zajmujące się magazynowaniem zbóż, mają coraz
większe potrzeby jego magazynowania. Naszym sztandarowym
produktem jest silos płaskodenny z aktywną wentylacją, z tym
BIN jest kojarzony przez polskiego
rolnika. Dziś pokonujemy kolejną barierę – dzięki zastosowaniu
wysokojakościowej blachy, która
jest następnie w procesie produkcyjnym falowana, produkujemy
silosy o ładowności do 5000 ton.
Ta liczba robi wrażenie. Proszę
powiedzieć czym charakteryzują
się te silosy.
Przede wszystkim jakością i wytrzymałością. Obecnie największy oferowany przez nas silos ma
średnicę 19 metrów i wysokość
26 metrów, a więc jest to budowla znacznych rozmiarów. Silosy
BIN z blachy falistej możemy

wyposażyć w podłogę betonową
z kanałami wentylacyjnymi lub
w podłogę stalową perforowaną
na całej powierzchni. Oba te rozwiązania mają zapewnić odpowiednią wentylację umożliwiając
schładzanie i dosuszanie magazynowanego ziarna, oczywiście
przy zastosowaniu dopasowanych
wentylatorów, które są przez nas
również oferowane. Dodatkowo,
w silosach można zamontować
wielopunktową sondę do pomiaru
temperatury ziarna oraz sondy
obwodowe, dokonujące pomiarów
temperatury w różnych miejscach
silosu. Są to sprawdzone i pewne
rozwiązania, aby przy tej ilości
przechowywanego materiału,
dać możliwość kontroli i szybkiej reakcji.
Załadunek i rozładunek – jakie tutaj występują możliwości?
Dostępne urządzenia mechanizujące zapewniają przeprowadzenie sprawnego procesu załadunku
i rozładunku silosu. Użytkownik
do dyspozycji ma wszelkiego rodzaju przenośniki: ślimakowe,
zgarniakowe, kubełkowe. Przy projektowaniu położono duży nacisk
na wygodę i bezpieczeństwo użytkowania. Zaprojektowano kanał

bezpieczeństwa jako alternatywny
sposób rozładunku silosu, wygodne platformy dostępowe do wnętrza silosu, szerokie i bezpieczne
pomosty eksploatacyjne oraz właz
dolny otwierany „jedną ręką”.
Czy na takie dobrodziejstwo
będzie stać polskiego rolnika?
Sama technologia wcale nie
musi być droższa. Jesteśmy przekonani, że wszystkie procesy
usprawniające cały proces produkcji pozwalają na zaoferowanie
produktu przystępnego i konkurencyjnego cenowo. Ponadto,
w trosce o należyte przygotowanie inwestycji, standardem jest
u nas nieodpłatne dostarczenie
projektu, co również daje pewne
oszczędności inwestorowi.
Serdecznie gratulujemy, życzymy powodzenia i cieszymy się, że
są takie polskie firmy.
Robimy to co umiemy najlepiej
i robimy to dobrze. Liczba 65 tysięcy stojących silosów mówi sama za
siebie. Pierwszy silos z blachy falistej postawiliśmy w Małopolsce,
kolejny w Wielkopolsce, a spływają zamówienia na kolejne. Cieszy
nas to, że spełniamy oczekiwania
polskich rolników.
Rozmawiała Alicja Szczypta

TRAKTOR
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Nowości w Massey Ferguson

Marka Massey Ferguson obecna jest w naszym kraju
od ponad półwiecza.

Kojarzymy ją z solidnymi
ciągnikami, które wpisały się
również w historię naszej agromotoryzacji. Jednak MF to nie
tylko traktory! Rozmawiamy
z Przemysławem Joczem, dyrektorem sprzedaży.
W jakim kierunku idą
zmiany w sprzęcie oferowanym pod marką Massey
Ferguson?
Historia marki Massey Ferguson w Polsce jest bardzo
dobra, ale nie możemy bazować tylko na niej, trzeba iść
naprzód. Wyznaczamy nowe
kierunki, nowe trendy, skupiając się na polskim rynku,
gdzie jak pamiętamy 2 lata
temu nastąpiły spore zmiany w sieci dealerskiej, bo
MF chce iść własną ścieżką.
Główne wytyczne dla marki
to zbudowanie pozycji marki,
poprzez poziom ilościowy do
odpowiedniego udziału rynkowego. Wiadomo, że rynek
jest ograniczony, gdzie jedna
marka drugiej może coś podebrać, ale wykonaliśmy przez
2 lata spory progres, zwłaszcza
jeśli chodzi o budowę naszej
sieci. Całej Polski jeszcze nie
pokrywamy handlowo, ale serwisowo i pod względem dostępności części zamiennych

– docieramy nawet do najdalszych zakątków kraju, tam
gdzie są rolnicy używający
ciągników naszej firmy.
Massey Ferguson dziś to
jednak nie tylko ciągniki?
Zdecydowanie nie tylko!
Mamy pełną linię, począwszy od maszyn zielonkowych,
poprzez prasy rolujące, kostkujące, ładowarki teleskopowe, aż
po kombajny zbożowe.
O ile z ciągnikami wasza firma się kojarzy jednoznacznie, z kombajnami
nieco mniej, to z maszynami
zielonkowymi – zupełnie nie.
Mieliśmy wiele pytań o maszyny zielonkowe, bo na rynku
jest duża konkurencja wśród
tych maszyn i jeśli wchodzi
się z czymś nowym, może nie
zostać to zaakceptowane. Jesteśmy mile zaskoczeni odbiorem
przez klientów. Nie podpinamy
się pod inne nazwy, pokazujemy je pod marką Massey Ferguson, a klienci to akceptują,
bo ufają marce.
Z drugiej strony produkcja
i zbyt maszyn rolniczych są
chyba utrudnione w sytuacji,
gdy z jednej strony mamy susze
rok po roku, a z drugiej strumyk unijnych pieniędzy już
nie jest tak duży jak dawniej,

prawda?
Te środki unijne z jednej
strony napędzają sprzedaż,
ale z drugiej – trochę ją utrudniają. Z perspektywy dealera
to wygląda tak, że po zakończonych z rolnikiem rozmowach i złożonym wniosku,
najpierw musimy maszynę
zakupić i przechować, a nim
wniosek zostanie zaakceptowany i maszyna dostarczona
rolnikowi, mija sporo czasu.
Jest to długi proces, w którym
znaczenie mają również powiązania polityczne. To nie
jest łatwe, trzeba ten czas wytrzymać finansowo, bo takiej
maszyny nie możemy nawet
rolnikowi wydać wcześniej.
Stosujemy oczywiście inne
rozwiązania, jak np. finansowanie fabryczne, ale to tylko
jedno z rozwiązań. Jeśli rynek
traktorów ustabilizuje się na
poziomie 8-8.5 tys ciągników
rocznie, to będzie dobrze, każdy będzie miał pracę, możliwości rozwoju, a rolnicy będą
zadowoleni.
Czy jest jakiś sposób na
przyspieszenie tego, że rolnik,
który wniosek składa dziś,
decyzję otrzyma w najlepszym
razie za pół roku, a środki
jeszcze później?
Nie możemy przyspieszyć
tego procesu tak, że wystawimy fakturę przed czasem. Dopiero gdy środki są przyznane,
wszystko jest zaakceptowane,
możemy dać jakieś wsparcie,
żeby sprawy nieco przyspieszyć, na przykład uruchomić
finansowanie fabryczne. Ale
pewnych spraw przyspieszyć
się po prostu nie da.
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ZMIENIAMY
TWOJE ŻNIWA!

IDEALNA OFERTA FINANSOWANIA
FABRYCZNEGO DOPASOWANA
DO TWOICH POTRZEB
SZCZEGÓŁY U AUTORYZOWANYCH DEALERÓW MASSEY FERGUSON.

OFERUJEMY POŻYCZKĘ NA OKRES OD 2-7 LAT Z MOŻLIWOŚCIĄ
SPŁAT MIESIĘCZNYCH, KWARTALNYCH ORAZ ROCZNYCH.
OFERTA WAŻNA DO 31 GRUDNIA 2019 ROKU.

Rozmawiała Alicja Szczypta

MF IDEAL | 451- 647 KM

HARVEST GAMECHANGER

W W W. M A S S E Y F E R G U S O N . P L

Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego oraz nie stanowi zobowiązania
do udzielenia finansowania. AGCO Finance sp. z o.o. w Warszawie zastrzega, że udzielenie finansowania zależne jest m. in. od pozytywnej
decyzji kredytowej, ustanowienia wskazanych zabezpieczeń oraz podpisania wymaganej dokumentacji. Aby uzyskać więcej informacji,
skontaktuj się z lokalnym dealerem Massey Ferguson.

jest globalną marką AGCO Corporation.
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Sekrety ziemniaków

Co kryje się tuż pod skórką?
Ziemniaki, uważane przez
wielu za tuczące, są źródłem
cennych witamin i składników
odżywczych, m.in. witaminy C, potasu czy błonnika,
a dzięki zawartości wysokiej
jakości białka mogą pomóc
bilansować codzienną dietę.
Kartofle bogate są również
w węglowodany, które pozwalają odbudować rezerwy
energii, a także – co ciekawe
– korzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Jakie inne
sekrety znajdują się tuż pod
skórką naszych rodzimych kartofli, odpowiada Aneta Łańcuchowska, ekspert kampanii
„Ziemniaki czy kartofle? Wybierz, smakuj i jedz”.
Ziemniaki są dobrym źródłem wielu cennych substancji
odżywczych, witamin i składników mineralnych. Ich ilość
i realna przyswajalność jest
ściśle uzależniona zarówno
od odmian, które wybieramy, obróbki termicznej, jakiej poddajemy ziemniaki,
jak i pozostałych składników
w potrawie. Nieprawidłowo
przyrządzone kartofle, np. zbyt
„grubo” obrane, w towarzystwie tłustych skwarek, rzeczywiście mogą być tuczące,
natomiast lekka sałatka ziemniaczana, z dodatkiem jogurtu naturalnego i grillowanych
warzyw, to świetna propozycja
dla osób dbających o zdrową
dietę i formę.
– Węglowodany zawarte
w ziemniakach są nie tylko
doskonałym źródłem energii, zwiększają także poziom
hormonu szczęścia – serotoniny, poprawiając tym samym
nasze samopoczucie. Z kolei
wysokiej jakości białko obecne w ziemniaku, o wartości
biologicznej porównywalnej
z białkiem sojowym, zawiera ważne aminokwasy egzogenne, tj.: leucynę, lizynę,
fenyloalaninę oraz treoninę,
których organizm człowieka
sam nie potrafi syntetyzować.
W ziemniakach znajdziemy
również potas, m.in. regulujący prawidłową pracę układu
sercowo-naczyniowego. Jest
nam on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania,

a często w naszej codziennej
diecie jest go za mało. Kartofle
zawierają też cenny błonnik,
który zapewnia właściwą pracę układu trawiennego oraz
daje uczucie sytości na długo. Porcja 180g gotowanych
ziemniaków dostarczy nam
3
g błonnika, co przekłada się
na ponad 10% dziennego zapotrzebowania na ten składnik
– mówi Aneta Łańcuchowska.
– Większość cennych składników mineralnych i witamin
zawartych w ziemniaku znajduje się tuż pod skórką. Niektóre z nich są też wrażliwe
na światło, dlatego obieranie
i krojenie kartofli należy ograniczyć do minimum. Chcąc
zachować to, co najcenniejsze
w ziemniakach, polecam gotowanie na parze, natomiast
jeżeli gotujemy całe ziemniaki w wodzie, róbmy to w niewielkiej ilości płynu. Gotując
obrane kartofle, wrzucajmy
je do wrzącej, lekko osolonej
wody, dzięki temu szybciej się
ugotują i zachowają więcej
wartości odżywczych. Należy również pamiętać, aby
po obraniu nie trzymać zbyt
długo ziemniaków w wodzie,
a także by zawsze solić je na
początku gotowania, tym samym zmniejszając utratę soli
mineralnych naturalnie w nich
występujących – przekonuje
ekspert ds. żywienia.
– Kartofle są dobrym źródłem potasu, ale wysoka ilość
tego pierwiastka w diecie może
być niewskazana w przypadku
osób z niewydolnością nerek.
Pamiętajmy, iż ziemniaki odpowiednio przyrządzone są
lekkostrawne i nie zawierają
dużo kalorii, co jest ważne
w diecie osób z problemami układu pokarmowego.
Sytuacja zmienia się, kiedy
połączymy je z niezdrowymi
dodatkami, które sprawiają,
że danie z ziemniakami staje
się ciężkostrawne i kaloryczne
– dodaje dietetyczka.
Jednym ze sposobów na
wzmocnienie odporności czy
w trosce o zachowanie pięknej
cery może być zastosowanie
soku z ziemniaka. Uzyskuje
się go przy pomocy sokowirówki, a następnie gotuje, usuwając tym samym szkodliwe
dla organizmu substancje, jak
np. glikoalkaloidy (solanina
i chakoniny). Nie zaleca się
spożywania większych ilości
soku z ziemniaka niż ta, którą
uzyska się z wyciśnięcia jednego kartofla.
Ogólnopolska kampania
informacyjno - edukacyjna „Ziemniaki czy kartofle? Wybierz, smakuj i jedz”
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sfinansowana jest ze środków
Funduszu Promocji Owoców
i Warzyw. Organizatorem
kampanii jest Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych.
Więcej informacji o kampanii znajduje się na:
• st ronie inter netowej:
www.ziemniakiczykartofle.com.pl
• profilu na Facebooku:
w w w. f a c e b o o k . c o m /
ziemniakiczykartofle
Źródło: Zespół kampanii
„Ziemniaki czy kartofle?
Wybierz, smakuj i jedz”
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Mija dekada od powstania sieci dealerskiej CLAAS Polska.
Innowacyjne programy wsparcia dla rolników, współpraca ze
szkołami, rekordy sprzedaży oraz
prezentacje nowych generacji
maszyn – to tylko kilka z najważniejszych wydarzeń ostatnich dziesięciu lat. Poznajmy
najważniejsze z nich.
- Dziesięć lat obecności
marki CLAAS w Polsce to
dobry czas na podsumowania i wspomnienie najistotniejszych momentów. Za nami
wspaniała podróż, w której
na stałe zadomowiliśmy się
na polskim rynku rolniczym
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników i wprowadzając rewolucyjne programy
oraz innowacyjne maszyny.
Jednak jak mawiał Henry Ford,
firmy, które rosną dzięki rozwojowi i ulepszeniom nie zginą, ale kiedy firma przestaje
być twórcza, jest już po niej.
Dlatego już teraz planujemy
przyszłość, kolejne rozwiązania i premiery, które spełnią
potrzeby naszych klientów,
czego przykładem jest tegoroczna premiera drugiej generacji kombajnów LEXION
– mówi Krystian Jarzembowski
Dyrektor Handlowy CLAAS
Polska.
Od 2009 roku sporo się
zmieniło, nie tylko w rolnictwie, ale także w działaniach
i technologiach niemieckiej
marki. Rok po podpisaniu
umów współpracy z pierwszymi Dealerami i zarejestrowaniu
spółki CLAAS Polska, otwarto
siedzibę i magazyn z częściami
zamiennymi w Niepruszewie
(woj., Wielkopolskie). Siedzibę,
w której do dziś CLAAS Polska
funkcjonuje.
W 2011 roku ma miejsce
ogłoszenie pierwszej edycji
akcji promocyjnej Przedsmak.
Odbywająca się co roku kampania cieszy się uznaniem
rolników ze względu na dedykowane oferty oraz wyjątkowo atrakcyjne warunki
sprzedażowe.
Następny rok (2012) jest bardzo ważny dla marki. Zostaje
podjęta decyzja o utworzeniu
CLAAS Financial Services

- spółki zajmującej się finansowaniem fabrycznym dedykowanym do maszyn CLAAS.
Od tego czasu liczba maszyn
w finansowaniu fabrycznym
systematycznie rosła i obecnie stanowi ponad 80 proc.
nowych maszyn CLAAS sprzedawanych w Polsce.
To również szczególny rok
z powodu otwarcia Akademii
CLAAS w Polsce. To właśnie
tam eksperci przekazują swoją
wiedzę - zarówno teoretyczną, jak i praktyczną, wykorzystując liczący blisko 1400m²
kompleks i ok. 4 hektarowe
pole testowe. Tego roku miał
także miejsce sukces sprzedażowy – sieć dealerska CLAAS Polska, po zaledwie trzech
latach obecności na polskim
rynku, sprzedała tysięczny
nowy kombajn.
W 2013 roku mają miejsce
setne urodziny marki CLAAS.
Był to moment podsumowań,
pokazów i prezentacji planów
na kolejne lata. Można było
poznać początki marki oraz
na własne oczy zobaczyć, jak
wiele zmieniło się w rolnictwie
w ciągu ostatniego stulecia.
Dwa lata później w odpowiedzi na oczekiwania wielu
gospodarstw, uruchomiony został program długoterminowego wynajmu maszyn, którego
popularność rośnie z roku na
rok. Najem, który oferowany
jest klientom CLAAS charakteryzuje się użytecznością oraz
przejrzystością oferty. Przekłada się to na elastyczne dopasowanie harmonogramu spłat do
potrzeb gospodarstwa i możliwości budżetowych, oferując
harmonogramy miesięczne,
kwartalne oraz półroczne.
Znajomość codziennych
wyzwań rolników i poznanie
ich oczekiwań oraz wieloletnie doświadczenie sprawiły, że
CLAAS sprzedaje dwu i półtysięczny nowy ciągnik CLAAS.
Widząc sukcesy związane z rozwojem sieci dealerskiej i wzrostem sprzedaży,
w 2016 CLAAS skoncentrował się na wsparciu edukacji.
Marka zaczęła dzielić się swoją

wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami w ramach studiów
podyplomowych, a także rozpoczęła stałą współpracę ze
szkołami rolniczymi.
W 2017 roku producent zdecydował się otworzyć Centrum
Maszyn Używanych CLAAS
Polska. To pierwsze tego typu
rozwiązanie w polskiej branży
rolniczej. Korzystając z wiedzy
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ekspertów technicznych, każdy
może znaleźć w nim maszynę, która spełni jego oczekiwania i posłuży przez lata
w gospodarstwie.
Stopniowy, systematyczny
rozwój Dealerów CLAAS na
polskim rynku sprawił, że na
terenie całego kraju działa
11 dealerów, którzy posiadają
łącznie 35 punktów sprzedaży.

Klienci są obsługiwani przez
ponad 100 handlowców
i 180 ekspertów serwisowych.
Aż 60 proc. osób z działu
serwisu posiada co najmniej
10-letnie doświadczenie, aby
wspierać innowacyjną technologię CLAAS w Polsce.
Rok 2019, to prezentacja
drugiej generacji kombajnów LEXION. Innowacyjne,

najnowsze modele zapewniają
bardzo niskie koszty użytkowania, jeszcze wyższą wydajność i maksymalny poziom
niezawodności. To maszyny,
które wyznaczają kierunek
rozwoju technologii maszyn rolniczych na kolejne
dziesięciolecia.
Źródło: Claas Polska
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Im wcześniej tym korzystniej.

Świętuj z nami 10. urodziny CLAAS Polska:
– odbierz profesjonalny wózek narzędziowy CLAAS za 1zł
– skorzystaj z oferty specjalnej 5+5.

Skorzystaj z atrakcyjnych warunków zakupu maszyn CLAAS:
–
–
–
–

rabat do 6%1 wartości maszyny za wcześniejszą płatność
rabat do 50%2 na atrakcyjne pakiety wyposażenia
oferta 5+5: finansowanie 0% na 5 lat3 oraz 5 lat Remote Service4
profesjonalny wózek narzędziowy CLAAS za 1 zł5

Wysyłając sms ze swoim kodem pocztowym oraz dopiskiem PRZEDSMAK
na nr 799 081 091 otrzymasz więcej szczegółów.

Tylko do 31.12.2019!

przedsmak.pl
1) Rabat dotyczy płatności w miesiącach: październik 6%, listopad 5%, grudzień 4%. 2) Rabaty na wyposażenie mogą się różnić w zależności od modelu
kombajnu/sieczkarni CLAAS 3) Pożyczka 0% na 5 lat dotyczy nowych kombajnów, sieczkarni, pras wielkogabarytowych CLAAS. Ważna przy wkładzie własnym 50% wartości netto maszyny. Dotacja z EU może być zaliczona na poczet opłaty wstępnej. Opłata manipulacyjna 1% wartości netto maszyny. Finansowanie VAT na okres do czterech miesięcy. Pierwsza rata płatna w sierpniu 2020. Niniejsze propozycja ma charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowi
oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego i jest adresowana wyłącznie do przedsiębiorców. Finansowania udziela CLAAS Financial Services SAS Spółka
Akcyjna Uproszczona Oddział w Polsce z siedzibą ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa. Powyższe warunki zostały przygotowane w oparciu o stawkę referencyjną WIBOR 1M 1,64%. W przypadku jej zmiany wysokość oprocentowania, a w związku z tym kwota rat, może ulec zmianie. 4) System Remote Service
na 5 lat dla wybranych modeli maszyn CLAAS. 5) Promocja obowiązuje przy zakupie nowych kombajnów, sieczkarni, pras wielkogabarytowych CLAAS.
*Koszt sms zgodny z taryfą Twojego operatora. Wysyłając SMS, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych w postaci numeru telefonu
przez CLAAS Polska Sp. z o.o. oraz Dystrybutorów CLAAS w Polsce w celu marketingowym. W każdej chwili możesz wycofać zgodę poprzez bezpośredni
kontakt z CLAAS wysyłając email na adres iod@claas.com.
Szczegóły u autoryzowanych Dealerów CLAAS oraz na przedsmak.pl
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