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Na topie rolniczej Europy

Była też okazja przyjrzeć się na 
żywo maszynom najlepszych firm. 
Wśród nich znalazły się również 
najnowsze produkty firmy New 
Holland, które zyskały uznanie 
międzynarodowego jury.

Tytuł „Maszyna roku 
2019” w kategorii kombajnów 
zdobyła technologia IntelliSense 
z serii kombajnów CR Revelation, 
zaś w kategorii ciągników śred-
nich –  T5 Auto Command.

– Te nagrody podkreślają po-
dejście New Holland do inno-
wacyjnych technologii. Nasza 
firma konsekwentnie dostarcza 
rozwiązania, które poprawiają 
wydajność gospodarstw rolnych, 
a także pomagają rolnikom pra-
cować wydajniej, bezpieczniej 
i wygodniej – podkreśla Carlo 
Lambro, prezes New Holland 

Agriculture. – Są poświadczeniem 
wiedzy i gruntownego podejścia 
do innowacji wszystkich naszych 
zespołów.

System IntelliSense wnosi 
automatykę na nowy poziom, 
dostarczając szereg ulepszeń, 
które jeszcze bardziej wzmacniają 
przewagę najbardziej wydajnego 
kombajnu na świecie. Proaktywny 
i automatyczny system ustawia-
nia kombajnu zapewnia znaczącą 
przewagę i oznacza korzyści dla 
produktywności gospodarstw rol-
nych. IntelliSense to zwiększona 
wydajność dzienna, mniejsze stra-
ty ziarna i jego lepsza jakość. To 
również mniej decyzji do podjęcia 
przez operatora, wyższy komfort 
i pewność prowadzenia pojazdu, 
mniejsze zmęczenie i prostszy pa-
nel obsługi użytkownika.

T5 Auto Command oferuje 
najlepszą w swojej klasie prze-
strzeń kabinową i najwyższy 
komfort, co przekłada się na 
najwyższą przyjemność z jazdy 
w połączeniu z najlepszą w bran-
ży wydajnością i mocą. Wielo-
krotnie nagradzana przekładnia 
bezstopniowa AutoCommand 
zapewnia wszechstronność T5 
w tych pracach, gdzie wyma-
gana jest dostosowana idealnie 
prędkość, co czyni te maszyny 
doskonale dopasowanymi do 
pracy z ładowaczem. Ciągniki 
mają idealne cechy zwiększające 
wszechstronność użytkowania 
w transporcie, pracy komunalnej, 
rolnictwie, na użytkach zielonych 
i w uprawie.

Nagrody to jednak nie wszyst-
ko. Istotne są również nowości 

czy udoskonalenia bieżącej ofer-
ty. Brązowy medal targów SIMA 
w zakresie „Innowacje” otrzymał 
rewers dynamicznej rolki podają-
cej do kombajnów New Holland 
serii CR, ułatwiający usuwanie 
zatorów podczas omłotu.

Zaprezentowano też nowe 
modele maszyn do zbioru siana 
i kiszonek, w tym poszerzoną 
gamę kosiarek, przetrząsaczy 
i zgrabiarek a także pługi i agre-
gaty uprawowe.

Dodatkowo, oferta trakto-
rów New Holland powiększy-
ła się o trio nowych modeli. 
Seria maszyn T6 rozszerzona 
jest o nowe sześciocylindrowe 
wersje – dwa nowe T.180 i jeden 
model T.160. Maszyny napędza-
ne są silnikiem NEF o pojemno-
ści 6,7 litra, ze zróżnicowanym 

wyposażeniem, dostosowa-
nym do różnorodnych potrzeb 
rolników.

- New Holland ma długą hi-
storię przywództwa w tym seg-
mencie, z szerokim wyborem 
i unikalną ofertą – podkreślił Sean 
Lennon, szef produktu. Nowy 
6-cylindrowy model wprowadza 
nowy poziom wydajności w tym, 
dzięki niezwykle wszechstronne-
mu ciągnikowi, który zapewnia 
większy moment obrotowy, lepsze 
hamowanie silnikiem i większą 
stabilność. Dzisiaj nasz klient ma 
większy wybór niż kiedykolwiek, 
a T6 odpowiada wymaganiom 
każdej operacji rolniczej.

Oczywiście 6-cylindrowe 
modele zostały dopasowane do 
nagrodzonych przekładni Auto 
Command i Dynamic Command.

RR

Podczas jednych z największych europejskich targów rolnych SIMA 
w Paryżu zaprezentowano nowości wielu firm, opowiedziano o planach na 
najbliższe miesiące i kwartały.

Podczas konferencji na stoisku New Holland od lewej: Aleksandra Ośko i Carlo Lambro
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Komisja Europejska - 
Komunikat prasowy

Komisja przyjęła zmienione 
zasady dotyczące pomocy pań-
stwa w sektorze rolnictwa (tzw. 
Pomocy de minimis), zwiększając 
maksymalną kwotę, którą organy 

krajowe mogą wykorzystać w celu 
wsparcia rolników bez konieczno-
ści uprzedniego uzyskania zgody 
Komisji. Decyzja ta pozwoli pań-
stwom UE na zwiększenie wspar-
cia dla rolników bez zakłócania 
sytuacji na rynku, a jednocześnie 
spowoduje zmniejszenie obciążeń 
administracyjnych dla organów 
krajowych.

Komisarz ds. rolnictwa i roz-
woju obszarów wiejskich, Phil 
Hogan, stwierdził: „Wniosek 
Komisji w sprawie nowych za-
sad pomocy państwa dla sektora 
rolnego odzwierciedla wartość tej 
formy wsparcia w czasach kry-
zysu. Zwiększając maksymalną 
kwotę pomocy dla rolników, wła-
dze krajowe będą miały większą 
elastyczność i będą mogły szyb-
ciej i skuteczniej reagować, by 
wesprzeć rolników znajdujących 
się w trudnej sytuacji. W niektó-
rych przypadkach kwota pomocy 
państwa, która może zostać przy-
znana rolnikom indywidualnym, 
zostanie zwiększona o 66 proc. 
Te nowe zasady będą uzupełniać 
zwykłe zasady dotyczące zgło-
szonej pomocy państwa, które 
państwa członkowskie mogą 
w dalszym ciągu stosować.”

Maksymalna kwota pomocy, 
która może zostać przydzielona 
każdemu gospodarstwu przez 
okres trzech lat, wzrośnie z 15 tys. 
do 20 tys. euro. Aby uniknąć 
ewentualnego zakłócenia kon-
kurencji, każde państwo człon-
kowskie dysponuje maksymalną 
kwotą krajową, której nie może 
przekroczyć. Każdy krajowy pu-
łap zostanie ustalony na pozio-
mie 1,25 proc. rocznej produkcji 
rolnej danego kraju w tym sa-
mym okresie trzech lat (wzrost 
z 1 proc. w obecnych zasadach). 
Oznacza to wzrost pułapu kra-
jowego o 25 proc.

Jeżeli dany kraj nie wydaje 
więcej niż 50 proc. całkowitej 
krajowej puli pomocy na jeden 
dany sektor rolnictwa, może on 
nawet zwiększyć kwotę pomo-
cy de minimis przypadającą na 
gospodarstwo do 25 tys. euro, 
a krajowy maksymalny pułap 
do 1,5 proc. rocznej produkcji. 
Stanowi to 66-procentowy wzrost 
pułapu na jednego rolnika oraz 
zwiększenie krajowego pułapu 
o 50 proc.

W przypadku państw, które 
zdecydują się na ten najwyż-
szy pułap, zgodnie z nowymi 

zasadami wymagane będzie 
utworzenie obowiązkowych cen-
tralnych rejestrów na szczeblu 
krajowym. Pozwoli to na śledze-
nie przyznawanej pomocy w celu 
uproszczenia i usprawnienia przy-
znawania i monitorowania tak 
zwanej pomocy de minimis. 
Kilka państw członkowskich 
prowadzi już takie rejestry, co 
umożliwi im natychmiastowe 
zastosowanie wyższych pułapów.

Podwyższone pułapy mogą 
być stosowane od dnia 14 marca, 
również z mocą wsteczną w od-
niesieniu do pomocy spełniającej 
wszystkie warunki.

Kontekst
Zgodnie z unijnymi zasada-

mi dotyczącymi przyznawania 
pomocy państwa państwa UE 
zgłaszają taką pomoc Komisji 
i nie mogą zastosować środka 
pomocy przed zatwierdzeniem 
go przez Komisję. Jeżeli jednak 
kwoty pomocy są wystarczająco 
niskie, co ma miejsce w przypad-
ku pomocy de minimis, państwa 
UE nie muszą powiadamiać Ko-
misji ani uzyskać od niej zgody. 
Ze względu na wielkość takiej 
pomocy nie zagraża ona kon-
kurencji ani handlowi na rynku 
wewnętrznym.

Pomoc de minimis jest zazwy-
czaj wykorzystywana przez pań-
stwa członkowskie, gdy muszą 
one działać szybko bez ustano-
wienia programu pomocy zgod-
nie z zasadami pomocy państwa, 
zwłaszcza w razie kryzysu. Jest 
ona również powszechnie stoso-
wana w ściśle określonym celu, 
na przykład aby zapobiegać cho-
robom zwierząt lub zwalczać je 
natychmiast po wystąpieniu 
ogniska choroby lub aby rekom-
pensować rolnikom szkody spo-
wodowane przez zwierzęta, które 
nie są chronione na mocy prawa 
UE lub prawa krajowego, takie 
jak dziki. Szkody wyrządzone 
przez gatunki chronione (wilki, 
rysie, niedźwiedzie itp.) mogą być 
rekompensowane w ramach zasad 
dotyczących zgłoszonej pomocy 
państwa.

Komisja przeprowadziła kon-
sultacje z państwami człon-
kowskimi i zainteresowanymi 
stronami w celu wniesienia wkła-
du w przegląd zasad de minimis. 
Wkład ten został uwzględniony 
przy finalizacji zmian.

Źródło: Komisja Europejska 
Przedstawicielstwo w Polsce

Pułap wsparcia krajowego dla rolników znacznie wzrośnie, 
co umożliwi większą elastyczność i skuteczność, zwłaszcza 
w razie kryzysu i sytuacji wymagających szybkiej reakcji ze 
strony władz publicznych.

R E K L A M A
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XXV Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej

XIX Targi Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi

www.agrotech.pl www.las-expo.pl
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i Rozwoju Wsi
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Największa w Polsce wystawa 
techniki rolniczej w halach

R E K L A M AR E K L A M A

Świętuj 25 lat targów AGROTECH!
Międzynarodowe Targi 

Techniki Rolniczej w Targach 
Kielce to ćwierć wieku histo-
rii i transformacji polskiego 
rolnictwa, ale także miejsce, 
gdzie dominują dziś najnow-
sze technologie i innowacje 
techniczne służące rolnikom. 
AGROTECH to największe 
targi branży rolniczej w Eu-
ropie Środkowo-Wschodniej, 
organizowane w halach wysta-
wienniczych. Już te dwa fakty 
czynią z targów techniki rolni-
czej w Kielcach miejsce, które 
warto odwiedzić, by przekonać 
się,  jak wygląda nowoczesne 
rolnictwo według międzyna-
rodowych liderów rynku.

- Warto przypomnieć, że 
w 1995 roku Międzynaro-
dowe Targi Techniki Rolni-
czej AGROTECH startowały 
w jednej hali wystawienniczej 
kieleckiego ośrodka. Zgroma-
dziły zaledwie kilkanaście firm, 
głównie z Polski. Większość 
ekspozycji zajęła firm Agro-
ma – mówi Andrzej Mochoń, 
Prezes Targów Kielce. – W roku 
2019 ekspozycję będzie można 

zobaczyć aż w 11 halach. To 
ogromny postęp, a targi sta-
ły się nie tylko miejscem 
prezentacji nowości branży, 
ale także od lat wyznaczają 
kierunki rozwoju dla pol-
skiej wsi. W ubiegłym roku 
wystawa zgromadziła prze-
szło 750 wystawców z Polski 
i świata. Do Kielc przyjechało 
ponad 70 000 zwiedzających.

- Z roku na rok podczas 
targów AGROTECH pojawia 
się coraz więcej firm zagra-
nicznych, nie tylko z Europy, 
ale także ze świata. W tym 
roku będziemy gościć repre-
zentantów 24 krajów, w tym 
między innymi: Niemiec, Au-
strii, Wielkiej Brytanii, Czech, 
Ukrainy, Chin, Holandii, Wę-
gier, Francji, Litwy, Słowe-
nii, Turcji, Włoch  – wylicza 
Grzegorz Figarski, Dyrektor 
Międzynarodowych Targów 
Techniki Rolniczej w Kielcach. 
- Targi odwiedzą zagraniczne 
delegacje. To potwierdzenie, że 
AGROTECH utrzymuje wyso-
ki poziom, będąc od lat lide-
rem targów branży rolniczej 

organizowanych w halach 
wystawienniczych.

Największych graczy bran-
ży spotkasz w Kielcach

Targi biją rekordy powierzch-
ni wystawienniczej – dziś 
to ponad 63 tysiące metrów 
kwadratowych, a ekspozycje 
firm oferują wszystko co po-
trzebne jest w gospodarstwach 
rolnych na miarę XXI wieku. 
Tegoroczny AGROTECH znów 
zgromadzi największych gra-
czy branży. Pojawią się między 
innymi: Case, New Holland, 
AGCO, John Deere, Farmtrac, 
Zetor, Interhandler, Kuhn, Mc-
Cormick, Manitou, Kubota, 
Ursus, Krukowiak, Claas, Same 
Deutz Fahr i wiele innych firm, 
spośród ponad 750 wystawców.

Fi rmy zg romad zone 
w Kielcach oferują nie tylko 
najbardziej zaawansowane 
technicznie ciągniki, maszyny 
rolnicze, narzędzia i wszelkie 
urządzenia do produkcji ro-
ślinnej i zwierzęcej. W zakresie 
branżowych targów znajdzie-
my także nasiona oraz środki 
ochrony roślin i nawozy, pasze 

i dodatki paszowe. W Kielcach 
zobaczyć można utytułowane 
maszyny - wyróżniane wśród 
najlepszych na świecie. Podczas 
AGROTECH-u Złotymi Meda-
lami Targów Kielce nagradzane 
są najlepsze produkty i stoiska 
prezentowane podczas targów. 

Puchar Ministra Rolnictwa 
przyznawany na uroczystej 
gali – za najlepsze produkty 
prezentowane na targach oraz 
osiągnięcia dla polskiego rol-
nictwa, to kolejna z ważnych 
nagród. Międzynarodowe 
Targi Techniki Rolniczej to 

również merytoryczne konfe-
rencje, konsultacje z eksper-
tami organizacji rolniczych. 
Zapraszamy do Targów Kielce 
15-17 marca 2019!

Źródło; Targi Kielce
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Wciąż jest to największa wystawa targowa w Polsce, spośród wszystkich branż gospodarki.
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Wybraliśmy najlepsze odmiany zbóż jarych
Zadanie nie jest łatwe, ponieważ zachodzące zmiany klimatu, szczególnie w kontekście wiosennych niedoborów wody, coraz częściej utrudniają uzyskanie wysokich plonów zbóż 

jarych. Chcąc do maksimum ograniczyć ryzyko z tym związane, swój wybór co do odmiany należy skierować na te, które w plonowaniu sprawdziły się zarówno w suchym roku, jak 
i w sezonie z w miarę pomyślnym przebiegiem pogody dla uprawy zbóż. W tym roku jest to o tyle łatwiejsze, ponieważ ostatnie dwa lata były sobie zupełnie przeciwstawne. Wyniki 
plonowania z tych dwóch ostatnich lat dają gruntowne odzwierciedlanie stabilności odmiany, niezawodności w różnych warunkach, jak i jej potencjału. Postanowiliśmy prześledzić 
oficjalne wyniki COBORU i poszukać odmian, które poradziły sobie z powyższymi kryteriami, by dalej wziąć je na warsztat. Okazuje się, że nie jest ich wcale tak wiele. Warto więc 
wcześniej o tym pomyśleć, ponieważ najlepsze odmiany wyprzedają się jako pierwsze. Nie pozwólmy, by szybsze decyzje zakupowe innych miały wpływ na to, co będziemy siali 
w tym roku na swoich polach.

Nadszedł czas w którym należy podjąć decyzję co do wyboru odmian zbóż jarych.

Jęczmień jary
Zaczynamy od jęczmienia ja-

rego, który wśród zbóż jarych ma 
największe znaczenie. Jego udział 
w powierzchni uprawy 5 podsta-
wowych zbóż i mieszanek zbożo-
wych w 2018 roku przekroczył 

10%. Pierwszym „sitem” było 
oczywiście plonowanie, ale nie 
mniej ważnym kryterium jest 
odporność na choroby. Jęczmień 
najczęściej porażany jest nastę-
pującymi chorobami: mączniak 

prawdziwy, a więc pod uwagę 
wzięto tylko odmiany z genem 
Mlo (nie mylić z GMO!), warunku-
jącym odporność na mączniaka, 
dalej w kolejności jest plami-
stość siatkowa, rdza jęczmienia, 

rynchosporioza i ciemnobrunatna 
plamistość liści. W wilgotnym 
roku 2017 porażenie przez pa-
togeny było większe, zwłaszcza 
jeśli chodzi o rdzę jęczmienia, 
w związku z tym informacja na 

temat odporności na choroby 
stała się jeszcze bardziej miaro-
dajna. Przyglądaliśmy się także 
odmianom pod kątem ich przy-
datności w podstawowym, jak 
i w intensywnym systemie uprawy, 

odporności na wyleganie oraz 
przydatności do uprawy w mie-
szankach. Po wnikliwej analizie 
dokonaliśmy wyboru odmiany. 
Jest to odmiana Rubaszek. Poniżej 
charakterystyka odmiany.

Tabela 1. Rubaszek. Odporność na choroby

                                             2017 r.          2018 r.                                         

Mączniak prawdziwy 8,7 - nr 1 8,8 - nr 2 bardzo wysoka (gen Mlo) 

Plamistość siatkowa 7,5 - nr 2 7,4 - nr 2 wysoka 

Rdza jęczmienia 7,7 7,6 wysoka 

Rynchosporioza 8,0 7,9 wysoka 

Ciemnobrunatna 
plamistość liści 7,4 7,8 wysoka 

3

   doświadczenia rejestrowe  COBORU  

   3 ostatnie lata w doświadczeniach porejestrowych COBORU
Rubaszek. Właściwości plonotwórcze
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QQ Wyniki doświadczeń porejestrowych odmiany Rubaszek w 2017 i 2018 roku 

wyniki z 2017 A1 
wyniki z 2017 A2 
 
wyniki z 2018 A1 
wyniki z 2018 A2

Jęczmień jary Rubaszek

Mieszanki zbożowe
Z uwagi, że w Polsce upra-

wa mie szanek zbożowych jest 
bardziej popularna niż w in-
nych krajach Unii Europejskiej, 
przyjrzeliśmy się odmianie Ru-
baszek pod kątem jej przydatno-
ści w mieszankach zbożowych 
oraz zbożowo-strączkowych. 

Mieszanki zbożowe są uprawia-
ne przede wszystkim w zróżnico-
wanych warunkach glebowych 
(mozaikach) niesprzyjających 
uprawie pojedynczego gatun-
ku oraz na obszarach zróżni-
cowanych pod względem typu 
gleby, zasobności w składniki 

pokarmowe, odczynu, przed-
plonu, kultury gleby. W tych 
warunkach zasiewy mieszane 
dają często wyższe lub wier-
niejsze plony niż zasiewy 
jednogatunkowe.

Według wyników doświad-
czeń własnych hodowcy 

Rubaszka, w mieszankach 
łubinowo-zbożowych najle-
piej wypada w zestawieniu 
z odmianami łubinu wąsko-
listnego Regent, Neptun, Dal-
bor i Roland (bardzo wczesne 
odmiany łubinu). W kompo-
zycji mieszanki łubin wynosił 

około 70% normy wysiewu 
z możliwym przegęszcze-
niem o 10% (przykładowy 
skład mieszanki do wysie-
wu na 1 hektar ze zwiększo-
ną obsadą:łubin wąskolistny 
115 kg (72%) + jęczmień 60 kg 
(37,5%).

Wysoką przydatność Rubasz-
ka w mieszankach z owsem, 
jak również w kombinacji jęcz-
mień-owies-pszenica przedsta-
wia tabela. Wyselekcjonowano 
w niej najbardziej korzystne 
kompozycje mieszanek.

Tabela 2. Wyniki doświadczeń odmianowych „Mieszanki zbożowe jare 2018”, COBORU

Nazwa mieszanki Obsada nasion (szt./m2) Krzyżewo Kościelna Wieś Lućmierz Słupia Nowy Lubliniec 

Jęczmień Rubaszek + 
owies Bingo 150 + 225 100% 

54,0 dt/ha 
96% 

68,8 dt/ha 
118% 

64,7 dt/ha 
103% 

102,9 dt/ha 
118% 

57,7 dt/ha 

Jęczmień Rubaszek + owies 
Kozak + pszenica Jarlanka 100 + 150 + 150 105% 

60,4 dt/ha 
103% 

75,9 dt/ha 
97% 

52,0 dt/ha 
100% 

101,9 dt/ha 
115% 

59,6 dt/ha 

3

   doświadczenia rejestrowe  COBORU  

   3 ostatnie lata w doświadczeniach porejestrowych COBORU
Rubaszek. Właściwości plonotwórcze
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100%
56,3 dt/ha

2013

A1 A2

107%
65,2 dt/ha

2012

104%
67,8 dt/ha

2016

104%
72,5 dt/ha

2017

101%
61,4 dt/ha

2018

100%
67,7 dt/ha

2013

104%
70,3 dt/ha

2012

102%
74,0 dt/ha

2016
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80,7 dt/ha
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67,6 dt/ha
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1. miejsce2. miejsce 2. miejsce

I

II

III

IV

V VI

103% • 71,4 dt/ha
103% • 83,7 dt/ha

105% • 54,4 dt/ha
104% • 59,9 dt/ha

103% • 68,4 dt/ha
100% • 78,8 dt/ha

93% • 54,0 dt/ha
96% • 64,1 dt/ha

98% • 70,0 dt/ha
96% • 75,8 dt/ha

110% • 72,2 dt/ha
103% • 77,6 dt/ha

101% • 73,0 dt/ha
102% • 83,2 dt/ha

109% • 79,4 dt/ha
106% • 89,2 dt/ha

104% • 51,2 dt/ha
104% • 54,2 dt/ha

101% • 58,6 dt/ha
101% • 64,3 dt/ha

102% • 73,3 dt/ha
100% • 79,4 dt/ha

100% • 75,4 dt/ha
101% • 83,8 dt/ha

QQ Wyniki doświadczeń porejestrowych odmiany Rubaszek w 2017 i 2018 roku 

wyniki z 2017 A1 
wyniki z 2017 A2 
 
wyniki z 2018 A1 
wyniki z 2018 A2

Rekomendacja COBORU do uprawy w województwach:
świętokrzyskie, zachodnio-pomorskie, mazowieckie, opolskie, warmińsko-mazurskie, małopolskie

M AT E R I A Ł  P R O M O C Y J N Y
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Pszenica jara
W przypadku pszenicy 

jarej kryteria oceny zostały 
poszerzone o przydatność na 

cele konsumpcyjne. Uwaga 
została skupiona na odmia-
nach jakościowych, ponieważ 

dają one większe możliwości 
przeznaczenia plonu. Wyso-
kie parametry przydają się 

szczególnie w latach, kiedy 
podaż ziarna jest duża. W ta-
kich sytuacjach zboże zawsze 

znajdzie odbiorców. Wynik 
skrupulatnej oceny wskazał 
na odmianę o nazwie Jarlanka.

Pszenica jara Jarlanka
• rejestracja 2017 
• bardzo wysoki potencjał plonowania: 2. miejsce w plonie ziarna pośród badanych odmian 

w latach 2015-2017 przez COBORU 
• dobra odporność na rdzę żółtą, choroby podstawy źdźbła oraz mączniaka 

• wysoki wskaźnik sedymentacji SDS 
• duża liczba opadania oraz ilość glutenu 
• wysoka masa 1000 ziaren 
• dobra odporność na wyleganie w fazie dojrzałości mlecznej, jak i przed zbiorem 

5

Pszenica jara

W przypadku pszenicy jare kryte-
ria oceny zostały poszerzone o przy-
datność na cele konsumpcyjne. Uwaga 
została skupiona na odmianach jako-
ściowych, ponieważ dają one większe 
możliwości przeznaczenia plonu. Wy-
sokie parametry przydają się szczegól-
nie w latach, kiedy podaż ziarna jest 
duża. W takich sytuacjach zboże zawsze 
znajdzie odbiorców. Wynik skrupulat-
nej oceny wskazał na odmianę o nazwie 
Jarlanka.

Nazwa mieszanki  Obsada 
nasion 
(szt./m2)

Krzyżewo Kościelna 
Wieś

Lućmierz Słupia Nowy 
Lubliniec

Jęczmień Rubaszek 
+ owies Bingo

150 +225 100%
54,0 dt/ha

96%
68,8 dt/ha

118%
64,7 dt/ha

103%
102,9 dt/ha

118%
57,7 dt/ha

Jęczmień Rubaszek 
+ owies Kozak + 
pszenica Jarlanka

100 + 150 
+ 150

105%
60,4 dt/ha

103%
75,9 dt/ha

97%
52,0 dt/ha

100%
101,9 dt/ha

115%
59,6 dt/ha

Jarlanka. Wyniki jakościowe

Liczba opadania 8 wartość klasy E

Zawartość białka 7 wartość klasy E

Wskaźnik sedyment. SDS 8 wartość klasy E

Wodochłonność mąki 8 wartość klasy E

Rozmiękczenie ciasta 7 wartość klasy E

Objętość chleba 7 wartość klasy E

Energia ciasta 7 wartość klasy E

Praca odkształcenia 7 wartość klasy E

Wydajność mąki 5 wartość klasy A

106

104

102

100

98

96

94

100%
74,5 dt/ha

2014

A1 A2

104%
74,4 dt/ha

2015

101%
67,5 dt/ha

2016

100%
74,4 dt/ha

2017

100%
84,8 dt/ha

2014

104%
78,8 dt/ha

2015

101%
74,0 dt/ha

2016

100%
82,8 dt/ha

2017

   rejestrowe

   porejestrowe

Doświadczenia  
COBORU  

Jarlanka. Właściwości plonotwórcze

Jarlanka. Odporność na choroby 

Mączniak prawdziwy 8,3 bardzo wysoka

Septorioza liści 7,0 wysoka

Septorioza plew 7,3 wysoka

Brunatna plamistość liści 7,4 wysoka

Rdza brunatna 7,8 wysoka

Rdza żółta 8,6 bardzo wysoka

Fuzarioza kłosów  7,7 wysoka

Choroby podstawy źdźbła 8,0 bardzo wysoka

POLANOWICE
2018 - 109% • 102%
2017 - 98% • 101%

WĘGRZCE
2018 - 108% • 106%
2017- 108% • 106%

WRÓCIKOWO
2018 - 93% • 106%
2017 - 101% • 94%

SŁUPIA 
2017 - 116% • 104%

ŚREM 
2017 - 99% • 99%

RARWINO
2018 - 90% • 94%
2017 - 107% • 110%

PRUSIM
2018 - 100% • 101%
2017 - 103% • 105%

CHROBERZ
2018 - 103% • 103%
2017 - 111% • 104%

ŁOPUSZNA
2017 - 95% • 108%

SEROCZYN
2017 - 104% • 101%

BOBROWNIKI
2017 - 96% • 97%

RUSKA WIEŚ
2017 - 103% • 107%

NOWA WIEŚ UJSKA
2017 - 98% • 90%

KOŚCIELNA WIEŚ
2017 - 114% • 109%

KAWĘCZYN
2018 - 103% • 102%
2017 - 114% • 98%

BIAŁOGARD
2018 - 93% • 85%
2017 - 103% • 95%

Prusim
Bobrowniki
Chroberz
Łopuszna

LASKI
2018 - 108% • 102%
2017 - 103% • 109%

RADZIKÓW
2017 - 103% • 100%

POŚWIĘTNE
2018 - 106% • 100%

MODLISZEWICE
2017 - 115% • 107%

1. MIEJSCE

• rejestracja 2017
• bardzo wysoki potencjał plonowania: 2. miejsce w plonie ziarna pośród badanych 

odmian w latach 2015-2017 przez COBORU
• dobra odporność na rdzę żółtą, choroby podstawy źdźbła oraz mączniaka
• wysoki wskaźnik sedymentacji SDS
• duża liczba opadania oraz ilość glutenu
• wysoka masa 1000 ziaren
• dobra odporność na wyleganie w fazie dojrzałości mlecznej, jak i przed zbiorem

Pszenica jara Jarlanka
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Żyto jare
Żyto jare nie jest jeszcze w Polsce 

popularnym gatunkiem w uprawie, jed-
nakże z każdym rokiem zyskuje na po-
pularności zarówno w Polsce jak i w Eu-
ropie. Za argument może posłużyć areał 
plantacji nasiennych w Polsce. W 2017 
roku jedyna odmiana żyta jarego pla-
sowała się na 5 miejscu pod względem 
areału plantacji nasiennych żyta w Pol-
sce, a w roku 2011 była to nawet druga 
lokata w stawce. Jak dotąd najczęściej 
uprawiane jest w dużych i wyspecjalizo-
wanych gospodarstwach. Nasiona żyta 
jarego produkowanego w Polsce znaj-
dują wielu nabywców poza granicami 

kraju. Jeszcze do ubiegłego roku odmia-
na Bojko była jedyną odmianą żyta ja-
rego w Krajowym Rejestrze. Od 2019 
roku rejestr poszerzył się o dwie nowe 
odmiany – SM Ananke oraz SM Elara. 
Z uwagi, że Bojko jest odmianą o ugrun-
towanej pozycji na rynku i jej nasiona 
są powszechnie dostępne w firmach na-
siennych (Bojko to przewódka; wyższe 
plonowanie odmiany zasianej jako ozi-
mina powoduje, że większość nasion 
sprzedaje się późną jesienią), analizie 
poddaliśmy właśnie tę odmianę.

Odmianę cechuje bardzo wysoka 
odporność na wiosenne przymrozki. Za-

stosowano w niej nowoczesny system 
jaryzacji pozwalający odmianie przejść 
w stan generatywny w bardzo szero-
kim zakresie temperaturowym. W wa-
runkach klimatycznych Polski, Boj-
ko można wysiać o każdej porze roku 
i zawsze wejdzie w stan generatywny 
i wytworzy kłosy i ziarno. Najbardziej 
efektywny okres siewu ze względów 
ekonomicznych jest od 15 października 
do 30 kwietnia. Do odmiany wprowa-
dzone są również geny zimotrwałości, 
więc z przezimowaniem nie ma kłopotu. 
Bojko z powodzeniem można uprawiać 
na ziarno, jak i na zieloną masę. Cechuje 

POLANOWICE
2017 - 106% • 103%

CICIBÓR DUŻY
2017 - 101% • 102%

BEZEK
2017 - 104% • 106%

CZESŁAWICE
2018 - 105% • 106%
2017 - 111% • 109%

ZYBISZÓW
2018 - 102% • 104%
2017 - 109% • 104%

PRUSIM
2018 - 110% • 112%
2017 - 93% • 97%

KOŃCZEWICE
2018 - 101% • 101%
2017 - 98% • 94%

CHROBERZ
2018 - 106% • 101%
2017 - 103% • 103%

BUKÓWKA
2018 - 92% • 111%
2017 - 94% • 92%

SZPROTAWA
2018 - 109% • 107%

ŁOPUSZNA
2017 - 100% • 101%

MARIANOWO
2018 - 104% • 101%

KONDRATOWICE
2017 - 103% • 102%

JELENIA GÓRA
2017 - 107% • 102%

RUMIEJKI
2017 - 104%

WĘGRZCE
2017- 104% • 101%

WRÓCIKOWO
2018 - 105% • 100%
2017 - 103% • 102%

TOMASZÓW BOL.
2017 - 110% • 108%

SŁUPIA 
2018 - 99% • 102%
2017 - 104% • 103%

ŚREM 
2017 - 103% • 99%

SULEJÓW
2018 - 107% • 99%
2017 - 102% • 104%

RUSKA WIEŚ
2018 - 94% • 95%
2017 - 98% • 96%

RYCHLIKI
2018 - 101% • 103%
2017 - 102% • 97%

RARWINO
2018 - 87% • 88%
2017 - 104% • 104%

PRZECŁAW
2017 - 104% • 103%

SKOŁOSZÓW
2017 - 99% • 100%

BOGUCHWAŁA
2017 - 111% • 104%

NOWA WIEŚ UJSKA
2017 - 101% • 94%

KOŚCIELNA WIEŚ
2017 - 105% • 106%

KRZYŻEWO
2017 - 109%CHRZĄSTOWO

2018 - 99% • 100%
2017 - 99% • 99%

KARŻNICZKA
2018 - 100% • 102%
2017 - 100% • 105%

LISEWO
2018 - 102% • 102%
2017 - 100% • 104%

RADOSTOWO
2018 - 98% • 97%
2017 - 99% • 99%

KAWĘCZYN
2018 - 107% • 110%
2017 - 103% • 101%

GŁĘBOKIE
2018 - 98% • 100%
2017 - 101% • 102%

BIAŁOGARD
2018 - 100% • 103%
2017 - 101% • 100%

3. MIEJSCE

LASKI
2018 - 85% • 97%
2017 - 93% • 101%

RADZIKÓW
2018 - 93% • 96%
2017 - 97% • 97%

POŚWIĘTNE
2018 - 107% • 95%
2017 - 102% • 97%

MODLISZEWICE
2018 - 106% • 96%

SEROCZYN
2018 - 88% • 104%
2017 - 94% • 95%

GŁODOWO
2018 - 100% • 91%
2017 - 96% • 100%

KOBIERZYCE
2017 - 114% • 103%

plon  % wzorca A1 • A2

QQ Wyniki plonowania odmiany Jarlanka 
w poszczególnych Stacjach Doświadczalnych 
Oceny Odmian w latach 2017 i 2018 
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Pszenica jara

W przypadku pszenicy jare kryte-
ria oceny zostały poszerzone o przy-
datność na cele konsumpcyjne. Uwaga 
została skupiona na odmianach jako-
ściowych, ponieważ dają one większe 
możliwości przeznaczenia plonu. Wy-
sokie parametry przydają się szczegól-
nie w latach, kiedy podaż ziarna jest 
duża. W takich sytuacjach zboże zawsze 
znajdzie odbiorców. Wynik skrupulat-
nej oceny wskazał na odmianę o nazwie 
Jarlanka.

Nazwa mieszanki  Obsada 
nasion 
(szt./m2)

Krzyżewo Kościelna 
Wieś

Lućmierz Słupia Nowy 
Lubliniec

Jęczmień Rubaszek 
+ owies Bingo

150 +225 100%
54,0 dt/ha

96%
68,8 dt/ha

118%
64,7 dt/ha

103%
102,9 dt/ha

118%
57,7 dt/ha

Jęczmień Rubaszek 
+ owies Kozak + 
pszenica Jarlanka

100 + 150 
+ 150

105%
60,4 dt/ha

103%
75,9 dt/ha

97%
52,0 dt/ha

100%
101,9 dt/ha

115%
59,6 dt/ha

Jarlanka. Wyniki jakościowe

Liczba opadania 8 wartość klasy E

Zawartość białka 7 wartość klasy E

Wskaźnik sedyment. SDS 8 wartość klasy E

Wodochłonność mąki 8 wartość klasy E

Rozmiękczenie ciasta 7 wartość klasy E

Objętość chleba 7 wartość klasy E

Energia ciasta 7 wartość klasy E

Praca odkształcenia 7 wartość klasy E

Wydajność mąki 5 wartość klasy A

106

104

102

100

98

96

94

100%
74,5 dt/ha

2014

A1 A2

104%
74,4 dt/ha

2015

101%
67,5 dt/ha

2016

100%
74,4 dt/ha

2017

100%
84,8 dt/ha

2014

104%
78,8 dt/ha

2015

101%
74,0 dt/ha

2016

100%
82,8 dt/ha

2017

   rejestrowe

   porejestrowe

Doświadczenia  
COBORU  

Jarlanka. Właściwości plonotwórcze

Jarlanka. Odporność na choroby 

Mączniak prawdziwy 8,3 bardzo wysoka

Septorioza liści 7,0 wysoka

Septorioza plew 7,3 wysoka

Brunatna plamistość liści 7,4 wysoka

Rdza brunatna 7,8 wysoka

Rdza żółta 8,6 bardzo wysoka

Fuzarioza kłosów  7,7 wysoka

Choroby podstawy źdźbła 8,0 bardzo wysoka

POLANOWICE
2018 - 109% • 102%
2017 - 98% • 101%

WĘGRZCE
2018 - 108% • 106%
2017- 108% • 106%

WRÓCIKOWO
2018 - 93% • 106%
2017 - 101% • 94%

SŁUPIA 
2017 - 116% • 104%

ŚREM 
2017 - 99% • 99%

RARWINO
2018 - 90% • 94%
2017 - 107% • 110%

PRUSIM
2018 - 100% • 101%
2017 - 103% • 105%

CHROBERZ
2018 - 103% • 103%
2017 - 111% • 104%

ŁOPUSZNA
2017 - 95% • 108%

SEROCZYN
2017 - 104% • 101%

BOBROWNIKI
2017 - 96% • 97%

RUSKA WIEŚ
2017 - 103% • 107%

NOWA WIEŚ UJSKA
2017 - 98% • 90%

KOŚCIELNA WIEŚ
2017 - 114% • 109%

KAWĘCZYN
2018 - 103% • 102%
2017 - 114% • 98%

BIAŁOGARD
2018 - 93% • 85%
2017 - 103% • 95%

Prusim
Bobrowniki
Chroberz
Łopuszna

LASKI
2018 - 108% • 102%
2017 - 103% • 109%

RADZIKÓW
2017 - 103% • 100%

POŚWIĘTNE
2018 - 106% • 100%

MODLISZEWICE
2017 - 115% • 107%

1. MIEJSCE

• rejestracja 2017
• bardzo wysoki potencjał plonowania: 2. miejsce w plonie ziarna pośród badanych 

odmian w latach 2015-2017 przez COBORU
• dobra odporność na rdzę żółtą, choroby podstawy źdźbła oraz mączniaka
• wysoki wskaźnik sedymentacji SDS
• duża liczba opadania oraz ilość glutenu
• wysoka masa 1000 ziaren
• dobra odporność na wyleganie w fazie dojrzałości mlecznej, jak i przed zbiorem

Pszenica jara Jarlanka
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Pszenica jara

W przypadku pszenicy jare kryte-
ria oceny zostały poszerzone o przy-
datność na cele konsumpcyjne. Uwaga 
została skupiona na odmianach jako-
ściowych, ponieważ dają one większe 
możliwości przeznaczenia plonu. Wy-
sokie parametry przydają się szczegól-
nie w latach, kiedy podaż ziarna jest 
duża. W takich sytuacjach zboże zawsze 
znajdzie odbiorców. Wynik skrupulat-
nej oceny wskazał na odmianę o nazwie 
Jarlanka.

Nazwa mieszanki  Obsada 
nasion 
(szt./m2)

Krzyżewo Kościelna 
Wieś

Lućmierz Słupia Nowy 
Lubliniec

Jęczmień Rubaszek 
+ owies Bingo

150 +225 100%
54,0 dt/ha

96%
68,8 dt/ha

118%
64,7 dt/ha

103%
102,9 dt/ha

118%
57,7 dt/ha

Jęczmień Rubaszek 
+ owies Kozak + 
pszenica Jarlanka

100 + 150 
+ 150

105%
60,4 dt/ha

103%
75,9 dt/ha

97%
52,0 dt/ha

100%
101,9 dt/ha

115%
59,6 dt/ha

Jarlanka. Wyniki jakościowe

Liczba opadania 8 wartość klasy E

Zawartość białka 7 wartość klasy E

Wskaźnik sedyment. SDS 8 wartość klasy E

Wodochłonność mąki 8 wartość klasy E

Rozmiękczenie ciasta 7 wartość klasy E

Objętość chleba 7 wartość klasy E

Energia ciasta 7 wartość klasy E

Praca odkształcenia 7 wartość klasy E

Wydajność mąki 5 wartość klasy A

106

104

102

100

98

96

94

100%
74,5 dt/ha

2014

A1 A2

104%
74,4 dt/ha

2015

101%
67,5 dt/ha

2016

100%
74,4 dt/ha

2017

100%
84,8 dt/ha

2014

104%
78,8 dt/ha

2015

101%
74,0 dt/ha

2016

100%
82,8 dt/ha

2017

   rejestrowe

   porejestrowe

Doświadczenia  
COBORU  

Jarlanka. Właściwości plonotwórcze

Jarlanka. Odporność na choroby 

Mączniak prawdziwy 8,3 bardzo wysoka

Septorioza liści 7,0 wysoka

Septorioza plew 7,3 wysoka

Brunatna plamistość liści 7,4 wysoka

Rdza brunatna 7,8 wysoka

Rdza żółta 8,6 bardzo wysoka

Fuzarioza kłosów  7,7 wysoka

Choroby podstawy źdźbła 8,0 bardzo wysoka

POLANOWICE
2018 - 109% • 102%
2017 - 98% • 101%

WĘGRZCE
2018 - 108% • 106%
2017- 108% • 106%

WRÓCIKOWO
2018 - 93% • 106%
2017 - 101% • 94%

SŁUPIA 
2017 - 116% • 104%

ŚREM 
2017 - 99% • 99%

RARWINO
2018 - 90% • 94%
2017 - 107% • 110%

PRUSIM
2018 - 100% • 101%
2017 - 103% • 105%

CHROBERZ
2018 - 103% • 103%
2017 - 111% • 104%

ŁOPUSZNA
2017 - 95% • 108%

SEROCZYN
2017 - 104% • 101%

BOBROWNIKI
2017 - 96% • 97%

RUSKA WIEŚ
2017 - 103% • 107%

NOWA WIEŚ UJSKA
2017 - 98% • 90%

KOŚCIELNA WIEŚ
2017 - 114% • 109%

KAWĘCZYN
2018 - 103% • 102%
2017 - 114% • 98%

BIAŁOGARD
2018 - 93% • 85%
2017 - 103% • 95%

Prusim
Bobrowniki
Chroberz
Łopuszna

LASKI
2018 - 108% • 102%
2017 - 103% • 109%

RADZIKÓW
2017 - 103% • 100%

POŚWIĘTNE
2018 - 106% • 100%

MODLISZEWICE
2017 - 115% • 107%

1. MIEJSCE

• rejestracja 2017
• bardzo wysoki potencjał plonowania: 2. miejsce w plonie ziarna pośród badanych 

odmian w latach 2015-2017 przez COBORU
• dobra odporność na rdzę żółtą, choroby podstawy źdźbła oraz mączniaka
• wysoki wskaźnik sedymentacji SDS
• duża liczba opadania oraz ilość glutenu
• wysoka masa 1000 ziaren
• dobra odporność na wyleganie w fazie dojrzałości mlecznej, jak i przed zbiorem

Pszenica jara Jarlanka

Żyto jare
Żyto jare nie jest jeszcze 

w Polsce popularnym gatun-
kiem w uprawie, jednakże 
z każdym rokiem zyskuje na 
popularności zarówno w Pol-
sce jak i w Europie. Za argu-
ment może posłużyć areał 
plantacji nasiennych w Polsce. 
W 2017 roku jedyna odmiana 
żyta jarego plasowała się na 
5 miejscu pod względem are-
ału plantacji nasiennych żyta 

w Polsce, a w roku 2011 była to 
nawet druga lokata w stawce. 
Jak dotąd najczęściej uprawiane 
jest w dużych i wyspecjalizowa-
nych gospodarstwach. Nasio-
na żyta jarego produkowanego 
w Polsce znajdują wielu nabyw-
ców poza granicami kraju. Jesz-
cze do ubiegłego roku odmiana 
Bojko była jedyną odmianą żyta 
jarego w Krajowym Rejestrze. 
Od 2019 roku rejestr poszerzył 

się o dwie nowe odmiany – SM 
Ananke oraz SM Elara. Z uwagi, 
że Bojko jest odmianą o ugrun-
towanej pozycji na rynku i jej 
nasiona są powszechnie do-
stępne w firmach nasiennych 
(Bojko to przewódka; wyższe 
plonowanie odmiany zasianej 
jako ozi mina powoduje, że więk-
szość nasion sprzedaje się późną 
jesienią), analizie poddaliśmy 
właśnie tę odmianę.

Odmianę cechuje bardzo 
wysoka odporność na wiosen-
ne przymrozki. Zastosowano 
w niej nowoczesny system ja-
ryzacji pozwalający odmianie 
przejść w stan generatywny 
w bardzo szerokim zakresie 
temperaturowym. W warun-
kach klimatycznych Polski, Boj-
ko można wysiać o każdej porze 
roku i zawsze wejdzie w stan 
generatywny i wytworzy kłosy 

i ziarno. Najbardziej efektyw-
ny okres siewu ze względów 
ekonomicznych jest od 15 paź-
dziernika do 30 kwietnia. Do 
odmiany wprowadzone są 
również geny zimotrwałości, 
więc z przezimowaniem nie ma 
kłopotu. Bojko z powodzeniem 
można uprawiać na ziarno, jak 
i na zieloną masę. Cechuje się 
wysoką zdrowotnością oraz jest 
tanie w uprawie (niski koszt 

nasion, brak potrzeby stosowa-
nia fungicydów). Przewódkowa 
odmiana żyta Bojko doskonale 
nadaje się do upraw ekologicz-
nych, ponieważ dobrze znosi 
mało intensywna agrotechnikę 
i jest kompleksowo odporna na 
choroby zbóż. Dobrze plonuje 
na glebach słabych, a przy upra-
wie intensywnej daje bardzo 
wysokie plony.

Bojko. Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy 8,2 bardzo wysoka 

Septorioza liści 6,2 średnia do wysokiej 

Rdza brunatna 7,2 wysoka 

Rdza źdźbłowa 7,3 wysoka 

Rynchosporioza 6,9 średnia do wysokiej 
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się wysoką zdrowotnością oraz… jest ta-
nie w uprawie (niski koszt nasion, brak 
potrzeby stosowania fungicydów). Prze-
wódkowa odmiana żyta Bojko doskona-
le nadaje się do upraw ekologicznych, 
ponieważ dobrze znosi mało intensyw-
na agrotechnikę i jest kompleksowo od-
porna na choroby zbóż. Dobrze plonuje 
na glebach słabych, a przy uprawie in-
tensywnej daje bardzo wysokie plony.

Odmiana Termin siewu
2012

Termin zbioru
2013

Biomasa 
t/ha

Wilgotność  plon biomasy  
przy 30% wilg.

wzorzec 25.10 26.6 58,00 30,09 57,93

Bojko - ozime 25.10 26.6 63,50 31,50 62,14

Bojko - jare 20.04 26.6 46,00 20,15 52,47

QQ Plon biomasy przy 30% wilgotności

Bojko. Odporność na choroby 

Mączniak prawdziwy 8,2 bardzo wysoka

Septorioza liści 6,2 średnia do wysokiej

Rdza brunatna 7,2 wysoka

Rdza źdźbłowa 7,3 wysoka

Rynchosporioza 6,9 średnia do wysokiej

Szczególnie cenne dla rolników 
są opisy poszczególnych odmian skon-
frontowane z opiniami praktyków czyli 
producentów zbóż. Jan Patryas, kierow-
nik Gospodarstwa Łagiewniki w Wiel-
kopolsce w 2018 roku miał na sporym 
areale odmianę jęczmienia Rubaszek, 
ale również i pszenicę Jarlanka. Oto, 
co o nich powiedział: „Obydwie od-
miany, jęczmień Rubaszek, jak i psze-
nica Jarlanka zasiałem w tym samym 
dniu – 11 kwietnia. Dla pszenicy moż-
na ten termin uznać już za opóźniony. 

Pomimo tego oraz bardzo niskiej ilo-
ści opadów, obie odmiany wydały za-
skakująco wysoki plon. Przydałoby 
się wtedy trochę deszczu, wtedy zbiór 
byłby jeszcze wyższy, ale jak na tam-
te warunki to nie ma co narzekać. Ru-
baszka zasiałem na stanowisku po bu-

rakach cukrowych na areale 30,38 ha 
i dał plon w wysokości 74,47 dt/ha. Jar-
lanki zasiałem trochę więcej, bo 47,81 
ha po kukurydzy. Udało się wyciągnąć 
z niej 79,34 dt/ha. Jestem z tych plo-
nów – a więc i z odmian – bardzo za-
dowolony.”

Rubaszek Jarlanka

areał 30,38 ha 47,81 ha

uzyskany plon 74,47 dt/ha 79,34 dt/ha

termin siewu 11 kwietnia 11 kwietnia

norma wysiewu 145 kg/ha 265 kg/ha

przedplon buraki cukrowe kukurydza

nawożenie organiczne 
przedsiewne

200 kg fosforanu amonu + 200 kg 
saletrosanu

120 kg fosforanu amonu + 300 kg 
saletrosanu

II dawka azotu w fazie strzelania w źdźbło: 40 kg 
N w czystym składniku

w fazie strzelania w źdźbło 61 kg 
N w czystym składniku

zabieg dolistny siarczan magnezu 5 kg/ha + 
Basfoliar 3l/ha

Basfoliar 3l/ha

ochrona fungicydowa Systiva + po wykłoszeniu Priaxor 
1l/ha

w końcu krzewienia Capalo 1,5 
l/ha

regulator wzrostu Cerone 0,5 l/ha Stabilan 0,6 l/ha + Medax Max 0,3 
kg/ha

insektycyd 2 zabiegi Karate 0,1l/ha na 
mszyce i skrzypionkę

2 zabiegi Karate 0,1l/ha na 
mszyce i skrzypionkę

Q\ Agrotechnika zastosowana w Gospodarstwie Łagiewniki

POLANOWICE
2017 - 106% • 103%

CICIBÓR DUŻY
2017 - 101% • 102%

BEZEK
2017 - 104% • 106%

CZESŁAWICE
2018 - 105% • 106%
2017 - 111% • 109%

ZYBISZÓW
2018 - 102% • 104%
2017 - 109% • 104%

PRUSIM
2018 - 110% • 112%
2017 - 93% • 97%

KOŃCZEWICE
2018 - 101% • 101%
2017 - 98% • 94%

CHROBERZ
2018 - 106% • 101%
2017 - 103% • 103%

BUKÓWKA
2018 - 92% • 111%
2017 - 94% • 92%

SZPROTAWA
2018 - 109% • 107%

ŁOPUSZNA
2017 - 100% • 101%

MARIANOWO
2018 - 104% • 101%

KONDRATOWICE
2017 - 103% • 102%

JELENIA GÓRA
2017 - 107% • 102%

RUMIEJKI
2017 - 104%

WĘGRZCE
2017- 104% • 101%

WRÓCIKOWO
2018 - 105% • 100%
2017 - 103% • 102%

TOMASZÓW BOL.
2017 - 110% • 108%

SŁUPIA 
2018 - 99% • 102%
2017 - 104% • 103%

ŚREM 
2017 - 103% • 99%

SULEJÓW
2018 - 107% • 99%
2017 - 102% • 104%

RUSKA WIEŚ
2018 - 94% • 95%
2017 - 98% • 96%

RYCHLIKI
2018 - 101% • 103%
2017 - 102% • 97%

RARWINO
2018 - 87% • 88%
2017 - 104% • 104%

PRZECŁAW
2017 - 104% • 103%

SKOŁOSZÓW
2017 - 99% • 100%

BOGUCHWAŁA
2017 - 111% • 104%

NOWA WIEŚ UJSKA
2017 - 101% • 94%

KOŚCIELNA WIEŚ
2017 - 105% • 106%

KRZYŻEWO
2017 - 109%CHRZĄSTOWO

2018 - 99% • 100%
2017 - 99% • 99%

KARŻNICZKA
2018 - 100% • 102%
2017 - 100% • 105%

LISEWO
2018 - 102% • 102%
2017 - 100% • 104%

RADOSTOWO
2018 - 98% • 97%
2017 - 99% • 99%

KAWĘCZYN
2018 - 107% • 110%
2017 - 103% • 101%

GŁĘBOKIE
2018 - 98% • 100%
2017 - 101% • 102%

BIAŁOGARD
2018 - 100% • 103%
2017 - 101% • 100%

3. MIEJSCE

LASKI
2018 - 85% • 97%
2017 - 93% • 101%

RADZIKÓW
2018 - 93% • 96%
2017 - 97% • 97%

POŚWIĘTNE
2018 - 107% • 95%
2017 - 102% • 97%

MODLISZEWICE
2018 - 106% • 96%

SEROCZYN
2018 - 88% • 104%
2017 - 94% • 95%

GŁODOWO
2018 - 100% • 91%
2017 - 96% • 100%

KOBIERZYCE
2017 - 114% • 103%

90

80

70

60

50

40

30

20

55,0

kl. IVb

81,7%

kl. IIIb

89,2%

kl. IIIa

QQ Plonowanie Bojko dt/ha jako zboża 
ozimego w siewie ozimym

kompleks glebowy

W opinii producentów

Q\ Jan Patryas – kierownik Gospodarstwa 
Łagiewniki

Bojko. Plonowanie

c.d. art. na str. 6

M AT E R I A Ł  P R O M O C Y J N Y



6 marzec 2019 r. | Raport Rolnynr200R A P O R T

Corteva Agriscience™ z nowościami

Corteva Agriscience™, Dział 
Rolniczy DowDuPont, przedstawi-
ła swoje nowości na polskim ryn-
ku. Prezentacja odbyła się podczas 
Agro Days, unikalnego w skali 
kraju wydarzenia branżowego, 

dedykowanego hodowcom bydła, 
trzody chlewnej i drobiu.

Począwszy od tego roku polscy 
rolnicy zyskają dostęp do inno-
wacyjnych herbicydów – Belkar™ 
i Korvetto™– przeznaczonych 

do zwalczania chwastów dwu-
liściennych w rzepaku. Obydwa 
produkty bazują na substancji 
nowej generacji Arylex™ active 
– pierwszego przedstawiciela zu-
pełnie nowej grupy chemicznej 
(syntetyczne auksyny).

„Arylex™ oferuje niespotyka-
ną dotąd skuteczność kontroli 
szerokiego spektrum gatunków 
chwastów, w tym najistotniejszych 
– takich jak przytulia, z bezprece-
densową elastycznością, jeśli cho-
dzi o warunki pogodowe, w jakich 
jest stosowany. Substancję czynną 
Arylex™ zawierają również wpro-
wadzane w tym roku środki do 

ochrony zbóż takie jak Quelex™ 
i inne. Ich pełną ofertę rolnicy 
otrzymają od naszych dystrybuto-
rów. Środki zawierające Arylex™ 
mogą być z powodzeniem stoso-
wane nawet przy temperaturze po-
wietrza spadającej do 2°C. Są one 
odpowiedzią na zmienne i nieprze-
widywalne warunki panujące np. 
wczesną wiosną, które utrudniają 
planowanie i wykonanie prac, de-
cydując po wielokroć o niezado-
walającym stopniu kontroli przez 
dotychczasowe rozwiązania.” – 
mówi Przemysław Szubstarski, 
Dyrektor Marketingu, Corteva 
Agriscience™, Dział Rolniczy 

DowDuPont, w Polsce.
Podczas Agro Days firma zapre-

zentowała program edukacyjny 
„Krowie na zdrowie”. To partner-
ski projekt Corteva Agriscience™, 
Działu Rolniczego DowDuPont, 
Barenbrug – globalnego hodowcy 
i producenta nasion trawy oraz De 
Heus – międzynarodowego lidera 
w branży paszowej. Ta inicjatywa, 
która wpisuje się w misję Corteva 
Agriscience™, Działu Rolniczego 
DowDuPont, ma pomóc rolnikom 
z całej Polski w poprawnym żywie-
niu bydła mlecznego. Uczestnicy 
będą mogli bezpłatnie czerpać 
wiedzę i doświadczenie od liderów 

w branży. Dzięki programowi pro-
ducenci mleka dowiadują się, jak 
zwiększyć efektywność łąk i pa-
stwisk, wyprodukować wysokiej 
jakości kiszonkę czy też odpo-
wiednio żywić krowy paszami 
treściwymi.

Wszystkie produkty, o ile nie 
zaznaczono inaczej, oznaczone 
symbolem ™, ℠ lub ® są znaka-
mi towarowymi lub zastrzeżo-
nymi znakami towarowymi 
DowDuPont.

Źródło: Grupa ITBC 
Communication

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Cztery innowacyjne środki ochrony roślin i program edukacyjny dla producentów mleka.

W opinii producentów

Jan Patryas – kierownik Gospodarstwa Łagiewniki 

Szczególnie cenne dla rolni-
ków są opisy poszczególnych od-
mian skonfrontowane z opiniami 
praktyków czyli producentów 
zbóż. Jan Patryas, kierownik 
Gospodarstwa Łagiewniki 
w Wielkopolsce w 2018 roku 
miał na sporym areale odmianę 
jęczmienia Rubaszek, ale rów-
nież i pszenicę Jarlanka. Oto, co 
o nich powiedział: „Obydwie 
odmiany, jęczmień Rubaszek, 
jak i pszenica Jarlanka zasiałem 
w tym samym dniu – 11 kwiet-
nia. Dla pszenicy można ten 
termin uznać już za opóźniony.

Pomimo tego oraz bardzo ni-
skiej ilości opadów, obie odmia-
ny wydały zaskakująco wysoki 
plon. Przydałoby się wtedy tro-
chę deszczu, wtedy zbiór byłby 
jeszcze wyższy, ale jak na tamte 
warunki to nie ma co narzekać. 
Rubaszka zasiałem na stanowi-
sku po burakach

cukrowych na areale 30,38 ha 
i dał plon w wysokości 74,47 dt/
ha. Jarlanki zasiałem trochę 
więcej, bo 47,81 ha po kukury-
dzy. Udało się wyciągnąć z niej 
79,34 dt/ha. Jestem z tych plo-
nów – a więc i z odmian – bardzo 

zadowolony.”
O Rubaszku swoje zdanie 

wyraził także wieloletni produ-
cent nasion tej odmiany, Ma-
rek Wawer, Dyrektor Zakładu 
Doświadczalnego w Radziko-
wie pod Warszawą: „Od czte-
rech lat mamy w swojej ofercie 
nowość jeśli chodzi o odmianę 
jęczmienia jarego – Rubaszek. 
Tę odmianę wysialiśmy po raz 
pierwszy w naszym zakładzie 
w 2014 roku na areale 5 ha. 
Plantacja wyglądała niczym 
„powierzchnia oceanu”, zapo-
wiadając już w czerwcu wysokie 
plony ziarna. Potwierdziły to 
żniwa, bo ostatecznie plon się-
gnął 70 dt/ ha, co w przypadku 
jęczmienia jarego jest wynikiem 
bardzo dobrym. Polecam Rubasz-
ka wszystkim rolnikom ze wzglę-
du na jego wysoki stabilny plon 
powyżej odmian wzorcowych 
polskich i zagranicznych oraz 
wysoką odporność na wyleganie 
i choroby grzybowe występujące 
w jęczmieniu jarym.”

Przedstawicielem firmy na-
siennej jest także Bohdan Rataj, 
Prezes Zarządu GPR Łęczyna, 

które jest wieloletnim nasien-
nikiem żyta Bojko, a zarazem 
jednym z największych w Polsce: 
„Jako firma nasienna oferujemy 
żyto jare Bojko, ponieważ daje 
rolnikom szerokie możliwości 
wykorzystania: w plonie głów-
nym na ziarno, w międzyplo-
nach po kukurydzy i na paszę 

zieloną, w mieszankach strącz-
kowo-zbożowych, a także jako 
surowiec dla biogazowni w upra-
wach produkcyjnych biomasy. 
Bojko charakteryzuje się dobrą 
odpornością na podstawowe cho-
roby grzybowe atakujące żyto. 
W związku ze swoją komplek-
sową odpornością na choroby 

Bojko doskonale nadaje się do 
upraw ekologicznych, ponieważ 
dobrze znosi mało intensywną 
agrotechnikę. Nie ulega także 
porażeniu przez sporysz, ponie-
waż zapylenie roślin jest bardzo 
skuteczne. Uważam, że te zalety 
stoją za sukcesem rynkowym tej 
odmiany. Polecam!”

Agrotechnika zastosowana w Gospodarstwie Łagiewniki 

Jarlanka 
areał 30,38 ha 47,81 ha 

uzyskany plon 74,47 dt/ha 79,34 dt/ha 
termin siewu 11 kwietnia 11 kwietnia 

norma wysiewu 145 kg/ha 265 kg/ha 
przedplon buraki cukrowe kukurydza 

nawożenie organiczne 
przedsiewne 

200 kg fosforanu amonu + 
200 kg saletrosanu 

120 kg fosforanu amonu + 
300 kg saletrosanu 

II dawka azotu w fazie strzelania w źdźbło: 
40 kg N w czystym składniku 

w fazie strzelania w źdźbło 
61 kg N w czystym składniku 

zabieg dolistny siarczan magnezu 5 kg/ha + 
Basfoliar 3l/ha Basfoliar 3l/ha 

ochrona fungicydowa Systiva + po wykłoszeniu 
Priaxor 1l/ha 

w końcu krzewienia Capalo 
1,5 l/ha 

regulator wzrostu Cerone 0,5 l/ha Stabilan 0,6 l/ha + Medax Max 
0,3 kg/ha 

insektycyd 2 zabiegi Karate 0,1l/ha na 
mszyce i skrzypionkę 

2 zabiegi Karate 0,1l/ha na 
mszyce i skrzypionkę 

Jan Patryas – kierownik Gospodarstwa Łagiewniki 

Bohdan Rataj – właściciel GPR Łęczyna
O Rubaszku swoje zdanie 

wyraził także wieloletni produ-
cent nasion tej odmiany, Ma-
rek Wawer, Dyrektor Zakładu 
Doświadczalnego w Radziko-
wie pod Warszawą: „Od czte-
rech lat mamy w swojej ofercie 
nowość jeśli chodzi o odmianę 
jęczmienia jarego – Rubaszek. 
Tę odmianę wysialiśmy po raz 
pierwszy w naszym zakładzie 
w 2014 roku na areale 5 ha. 

Plantacja wyglądała niczym 
„powierzchnia oceanu”, zapo-
wiadając już w czerwcu wyso-
kie plony ziarna. Potwierdziły 
to żniwa, bo ostatecznie plon 
sięgnął 70 dt/ ha, co w przy-
padku jęczmienia jarego jest 
wynikiem bardzo dobrym. 
Polecam Rubaszka wszystkim 
rolnikom ze względu na jego 
wysoki stabilny plon powyżej 
odmian wzorcowych polskich 

i zagranicznych oraz wysoką 
odporność na wyleganie i cho-
roby grzybowe występujące 
w jęczmieniu jarym.”

Przedstawicielem firmy na-
siennej jest także Bohdan Rataj, 
Prezes Zarządu GPR Łęczyna, 
które jest wieloletnim nasienni-
kiem żyta Bojko, a zarazem jed-
nym z największych w Polsce: 
„Jako firma nasienna oferuje-
my żyto jare Bojko, ponieważ 

daje rolnikom szerokie możli-
wości wykorzystania: w plonie 
głównym na ziarno, w mię-
dzyplonach po kukurydzy i na 
paszę zieloną, w mieszankach 
strączkowo-zbożowych, a także 
jako surowiec dla biogazowni 
w uprawach produkcyjnych 
biomasy. Bojko charakteryzu-
je się dobrą odpornością na 
podstawowe choroby grzybo-
we atakujące żyto. W związku 

ze swoją kompleksową odpor-
nością na choroby Bojko do-
skonale nadaje się do upraw 
ekologicznych, ponieważ do-
brze znosi mało intensywną 
agrotechnikę. Nie ulega także 
porażeniu przez sporysz, ponie-
waż zapylenie roślin jest bardzo 
skuteczne. Uważam, że te zale-
ty stoją za sukcesem rynkowym 
tej odmiany. Polecam!”Bohdan Rataj – właściciel 

GPR Łęczyna

c.d. art. ze str. 5
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Mazurskie AGRO SHOW

Po raz kolejny wystawa 
w Ostródzie przyciągnęła ty-
siące rolników. Luty nie jest 
okresem wzmożonych prac 
polowych, a zatem rolnicy 
w większym stopniu mogą 
pozwolić sobie na odwiedziny 
tego typu imprezy. Dla produ-
centów i dystrybutorów ma-
szyn to doskonała okazja, by 
jeszcze przed rozpoczęciem 
sezonu zaprezentować aktu-
alna ofertę maszyn i urządzeń 

rolniczych.
Tak też było w Ostródzie, 

gdzie producenci oraz regio-
nalni dystrybutorzy zapre-
zentowali wszystkie czołowe 
krajowe i zagraniczne marki 
maszyn. Nie zabrakło także 
producentów nawozów, pasz, 
budynków inwentarskich, 
środków ochrony roślin i in-
nych firm z szeroko pojętej 
branży rolniczej.

W sumie zaprezentowało się 

236 firm. Powierzchnia na ja-
kiej prezentowały swoje oferty 
była prawie 12 % więcej niż 
rok wcześniej.

„Dla nas, jako organizatora, 
Mazurskie AGRO SHOW jest 
rozpoczęciem sezonu, bo jest 
to pierwsza wystawa jaką or-
ganizujemy w roku. Myślę, że 
spokojnie możemy powiedzieć, 
że jest to także rozpoczęcie se-
zonu dla tysięcy rolników, któ-
rzy przyjeżdżają na tą imprezę. 

Z roku na rok widzimy jak wy-
stawa się rozwija. Cieszymy 
się, że jest tak dobrze przyj-
mowana przez przedsiębiorców 
z regionu i rolników z tej części 
kraju. W tym roku mieliśmy 
znaczenie więcej zgłoszeń na 
wystawę niż jest powierzchni 
do zagospodarowania. Mam 
nadzieję, że ci którym udało 
się zaprezentować w Ostród-
zie są usatysfakcjonowani 
i że będzie to również dla 
nich dobry początek sezonu. 
Wystawę odwiedziło bowiem 
42120 osób.” - mówi Michał 
Spaczyński wiceprezes Polskiej 
Izby Gospodarczej Maszyn 
i Urządzeń Rolniczych.

Pierwszego dnia wystawy 
imprezę odwiedził Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan 
Jan Krzysztof Ardanowski. Pan 
Minister spędził w Ostródzie 
intensywny dzień: najpierw 
spotkał się z dziennikarza-
mi na konferencji prasowej, 
gdzie mówił między innych 
o znaczeniu odpowiedzialnych 
i przemyślanych inwestycji 
w gospodarstwach rolnych, 

o planach powołania giełdy 
towarowej oraz innych bie-
żących kwestiach, nad któ-
rymi pracuje Ministerstwo. 
Następnie Minister zwiedził 
ekspozycję wraz z delegacją 
gości reprezentujących lokal-
ne władze i agendy rządowe.

Wystawa to również miejsce 
gdzie rolnicy mają możliwość 
uzupełnienia swojej wiedzy. 
Tym razem mogli to zrobić 
podczas pokazów udzielania 
pierwszej pomocy przedme-
dycznej oraz pokazu odzieży 
roboczej i środków ochrony 
indywidualnej organizowa-
nych przez Oddział Tereno-
wy KRUS.

 „Dziękujemy wszystkim, 
którzy odwiedzili naszą wy-
stawę w tym roku. Rolnicy 
z regionu, którzy tak licznie 
przybywają na Mazurskie 
AGRO SHOW utwierdza-
ją nas w przeświadczeniu, 
że region Warmii i Mazur 
zasługuje na w pełni profe-
sjonalną wystawę rolniczą. 
Dziękujemy też firmom za 
fachowe podejście i wzorowe 

przygotowanie eskpozycji. Tym 
samym zapraszamy wszystkich 
na nasze kolejne wydarzenia: 
Zielone AGRO SHOW w Ułężu 
(w woj. lubelskim) 25-26 maja 
i AGRO SHOW w Bednarach, 
które w tym roku odbywać się 
będzie w dniach 19-22 wrze-
śnia.” - podsumowuje Michał 
Spaczyński.

Aktualności dotyczące 
Mazurskiego AGRO SHOW 
i innych wydarzeń organizo-
wanych przez PIGMIUR moż-
na znaleźć na stronach:

www.agroshow.pl
www.pigmiur.pl
na facebooku:
https://www.facebook.

com/AGRO-SHOW-Polska-
Izba-Gospodarcza-Maszyn-
i-Urz%C4%85dze%C5%84-
Rolniczych-103986729642087/

oraz na Youtube:
https://www.youtube.com/

user/AgroShowPIGMiUR

Źródło: Polska Izba Gospodarcza 
Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Za nami piąta edycja Wystawy Maszyn Rolniczych Mazurskie AGRO SHOW Ostróda.
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jęczmień jary
RUBASZEK

dobrze plonuje w skali całego kraju 
PDO 2018 r. A1 – 101% (61,4 dt/ha) 
A2  – 101% (67,6 dt/ha) 
 
PDO 2017 r.  A1 - 104% (72,5 dt/ha),   
A2 - 101% (80,7 dt/ha) 
 
PDO 2016 r.  A1 - 104% (67,8 dt/ha),   
A2 - 102% (74,0 dt/ha) 
 
dośw. rejestrowe w A1  
2013 r.  - 100% (56,3 dt/ha) 
2012 r. - 100% (67,7 dt/ha)  
dośw. rejestrowe w A2  
2013 r.  - 107% (65,2 dt/ha) 
2012 r. - 104% (70,3 dt/ha)

• odmiana o wysokiej odporności na 
porażenia występujące w jęczmieniu

• bardzo wysoka odporność na mączniaka 
prawdziwego dzięki obecności genu Mlo 

• Lista Zalecanych Odmian (2018): 
świętokrzyskie, zachodnio-pomorskie, 
mazowieckie, opolskie, warmińsko-
mazurskie, małopolskie

• dobra odporność na wyleganie, dość 
wysoka zawartość białka w ziarnie

• badania COBORU potwierdzają wysoką 
przydatność odmiany w mieszankach

1. miejsce w PDO 2017 (a1)

2. miejsce w PDO 2016 (a1)  
oraz PDO 2017 (a2)

Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR
Smolice 146, 63-740 Kobylin • tel. 65 548 24 20

www.hrsmolice.pl

R E K L A M A

Chemiczne sposoby zapobiegania 
wyleganiu zbóż

Na polskim rynku zareje-
strowanych jest już 77 środków 
z grupy retardantów, których 
skład opiera się na substan-
cjach aktywnych o różnej 
budowie i sposobie działania. 
Najliczniejszą grupę stanowią 
bioregulatory na bazie inhi-
bitorów giberelin tj.: chlorek 
chloromekwatu, chlorek me-
pikawatu i trineksapak etylu.

Chlorek chloromekwatu 
(CCC) oraz chlorek mepikwa-
tu wnikają do opryskanych 
roślin przez liście i korzenie, 
a następnie przemieszczane 
są do stożków wzrostu. Środ-
ki zawierające te substancje 
skracają dolne międzywęźla, 
dlatego też należy je stoso-
wać najwcześniej od począt-
ku fazy strzelania w źdźbło, 
gdy pierwsze kolanko uwalnia 
się z węzła krzewienia. Środki 
zawierające te substancje ak-
tywne skuteczne są w warun-
kach dobrego nasłonecznienia, 
przy optymalnej temperaturze 
10-15°C. Chlorków nie stosu-
je się w uprawach jęczmienia 
ozimego.

Trineksapak etylu pobie-
rany jest przez liście, źdźbła 
oraz pędy zbóż i następnie 
przemieszczany do tkanek 

merystematycznych. Zapo-
biega on nadmiernemu wy-
dłużaniu się międzywęźli. 
Najlepiej zastosować środki 
zawierające trineksapak etylu 
od końca krzewienia do liścia 
flagowego zbóż, kiedy łan jest 
suchy i aktywnie rośnie. Opty-
malne efekty uzyskać można 
stosując tą substancję w tem-
peraturze 10-25°C i jednocze-
snym silnym nasłonecznieniu. 
Środki zawierające trineksapak 
etylu to obecnie najliczniejsza 
grupa bioregulatoryów. Wśród 
nich znajdują się również ta-
kie, które można zastosować 
w życie jarym.

Kolejną substancją czynną 
z grupy retardantów jest ete-
fon. Środki zawierające tę sub-
stancję działają w nieco innych 
warunkach niż inhibitory gibe-
relin. Najlepsze efekty można 
uzyskać stosując je w warun-
kach średniego nasłonecznie-
nia, w temperaturze 15-18°C. 
Retardanty zawierające etefon 
powodują skrócenie i usztyw-
nienie wyższych międzywęźli, 
dlatego preparaty te działają 
najlepiej w okresie wydłużania 
się źdźbła (od fazy trzeciego 
kolanka zbóż nawet do fazy 
rozwiniętego liścia flagowego). 

Można je aplikować w ozimi-
nach oraz w pszenicy i jęcz-
mieniu jarym.

Na polskim rynku można 
również znaleźć gotowe mie-
szaniny różnych substancji 
z grupy retardantów. Obec-
nie dostępne są mieszanina 
CCC z etefonem, proheksadio-
nu wapnia z chlorkiem mepi-
kwatu oraz trineksapaku etylu 
z proheksadionem wapnia.

Mieszanina CCC z etefonem 
(Chlormephon PL) zalecana 
jest do stosowania w pszeni-
cy i jęczmieniu ozimym oraz 
w jęczmieniu jarym. Miesza-
ninę tę należy zastosować od 
fazy 2. kolanka do 6. kolanka 
czyli do fazy, gdy widoczny 
jest zwinięty jeszcze liść fla-
gowy. W instrukcji stosowania 
producenci podkreślają, że po 
zastosowaniu środka może wy-
stąpić nieznaczne opóźnienie 
kłoszenia zbóż ze względu na 
skrócenie źdźbeł, jednak nie 
wpływa to na plonowanie.

Mieszaniny inhibitorów gi-
berelin czyli proheksadionu 
wapnia z chlorkiem mepikwatu 
(Medax Top 350 SC, Cano-
py) lub proheksadionu wapnia 
z trineksapakiem etylu (Medax 
Max) to połączenia najbardziej 

elastyczne pod względem sto-
sowania. Proheksadion wapnia 
jest substancją, która szybko 
wnika do rośliny i stymuluje 
rozwój korzeni oraz skraca 
i pogrubia źdźbła, zwłaszcza 
pierwsze międzywęźla.

Środki oparte na miesza-
ninie proheksadionu wapnia 
z chlorkiem mepikwatu lub tri-
neksapakiem etylu cechują się 
szerokim zakresem temperatur, 
w których można je aplikować. 
Optymalna temperatura ich 
stosowania to 10-25°C i nie 
wymagają aktywacji światła 
słonecznego do skutecznego 
działania. Można je stoso-
wać we wszystkich zbożach 
ozimych i jęczmieniu jarym. 
Dodatkowo mieszaninę pro-
heksadionu wapnia z trinek-
sapakiem etylu można użyć 
do skracania źdźbeł pszenicy 
jarej i owsa.

Należy jednak pamiętać, 
by środki aplikować zgodnie 
z ich etykietą stosowania. Jest 
tam wiele istotnych informacji 
na temat terminów czy dawek 
stosowania, które są ważnym 
aspektem przy doborze środ-
ków zabezpieczających plan-
tację przed wyleganiem.

Skracanie źdźbeł zbóż poprzez stosowanie regulatorów wzrostu 
ogranicza ich wyleganie.

c.d. art. na str. 10

Tabela 1. Wykaz bioregulatorów stosowanych w zbożach zawierających chlorek chloromekwatu oraz chlorek mepikawatu (zgod-
nie z wykazem na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, www.bip.minrol.gov.pl z dn. 03.01.2019)

Nazwa bioregulatora
Ilość substancji 

aktywnej Zboża ozime Zboża jare

g/l Psze-nica Pszen-żyto żyto Psze-nica Jęcz-mień owies

chlorek chloromekwatu (CCC)

Adjust SL
620

+ + + - + -

Manipulator SL + + + - + -

Antywylegacz Płynny 675 SL 675 + + + + - +

CCC 720 SL
720

+ - - + - -

Jadex-O-720 SL + - - - - -

Antek 725 SL

725

+ - - + - -

Antywylegacz Płynny 725 SL + + + + - +

Shorti 725 SL - - - - -

Cycocel 750 SL

750

+ - + - - -

Cekwat 750 SL + + + + - +

Reduktor 750 SL + + + + - +

Stabilan 750 SL + + + + - +

chlorek mepikwatu

Invister 300 SL

300

+ + - - - -

Mepik 300 SL + + - - - -

Regulato 300 SL + + - - - -
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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.

NOWOŚĆ
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696 056 514

662 202 376 603 101 690

660 408 159

Przedstawiciele regionalni:

99-307 Strzelce,  ul. Główna 20
Biuro handlowe:
tel. 24 356 69 04, tel. 24 356 69 05, strzelce@hr-strzelce.pl

facebook.com/hrstrzelce

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

www.hr-strzelce.pl

Polecane odmiany JARE 2019

Owies

Pszenica jara

Jęczmień jary

Pszenżyto jare

Niezawodny

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

W ofercie również odmiany

Niezastąpiony

Najwyżej plonująca
odmiana w klasie A

(PDO COBORU 2018, a2)

Niskie wymagania
glebowe

Wysokie plony

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!

AGENT, KOZAK,
NAWIGATOR, KOMFORT,
AMANT

RADEK, RAMZES, POLONIA,
SUWEREN, PODAREK

RUSAŁKA, FRAJDA,
SERENADA

Polecamy również:

Polecamy również:

Polecamy również:

R E K L A M A

Katarzyna Marczewska-Kolasa
IUNG – PIB

Zakład Herbologii i Technik 
Uprawy Roli we Wrocławiu

c.d. art. ze str. 8

Tabela 2. Wykaz bioregulatorów stosowanych w zbożach zawierających trineksapak etylu (zgodnie z wykazem na stronie Mini-
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  www.bip.minrol.gov.pl z dn. 03.01.2019)

Nazwa bioregulatora
Ilość substancji 

aktywnej Zboża ozime Zboża jare

g/l Psze-nica Jęcz-mień Pszen-żyto żyto Psze-nica Jęcz-mień owies żyto
Bold 175 EC

175

+ - + + - + - -

Optimus 175 EC + + + + - + + -

Optimus Super 175 EC + + + + - + + -
Moxa New EC 200 + + + + - - -

Moddus Start 250 DC

250

+ + + + - + - +
Sonis Start + + + + - + - +

Moddus Flexi + + + + - + - -
Impeder + + - - - - - -

Moxa 250 EC + + - - - - - -
Tridus 250 EC + + - - - - - -
Paket 250 EC + + + - - - - -

Next + + - - + - -
Consul 250 EC + + + - - + - -
Cuadro 250 EC + + + - - + - -

Flexa + + + - - + - -
Hamil 250 EC + + + - - + - -
Heltra 250 EC + + + - - + - -
Heltrin 250 EC + + + - - + - -
Kraft 250 EC + + + - - + - -

Modan 250 EC + + + - - + - -
Rigid 250 EC + + + - - + - -
Stiff 250 EC + + + - - + - -

Trexstar 250 EC + + + - - + - -
Trineksapak 250 EC + + + - - + - -

Vima-Trinexapacetylu + + + - - + - -
Felix 250 EC + + + + + + + -

Chiffchaff 250 EC + + + + + + + -
Cuadro NT 250 EC + + + + + + + -

Ksapak 250 EC + + + + + + + -
Midas 250 EC + + + + + + + -

Moddus 250 EC + + + + + + + -
Proteg 250 EC + + + + + + + -

Sonis + + + + + + + -
Stiff NT 250 EC + + + + + + + -
Stunt 250 EC + + + + + + + -
Trinex 250 EC + + + + + + + -

Vima-Trineksapak + + + + + + + -
Nexa 500 EC

500
+ + + + - + - -

Regullo 500 EC + + + + - + - -
Tregus 500 EC + + + + - + - -

Tabela 3. Wykaz bioregulatorów stosowanych w zbożach zawierających etefon  (zgodnie z wykazem na stronie Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, www.bip.minrol.gov.pl z dn. 03.01.2019)

Nazwa bioregulatora
Ilość substancji aktywnej Zboża ozime Zboża jare

g/l Psze-nica Jęcz-mień Pszen-żyto żyto Psze-nica Jęcz-mień
Agriphon 480 SL

480

+ + - - - +
Baia P + + - - - +
Coryx + + - - - +

Etheguard + + - - - +
Padawan + + - - - +

Vima-Etefon + + - - - +
Cerone 480 SL + + + + + +
Certes 480 SL + + + + + +
Echo 480 SL + + + + + +
Ephon Top + + + + + +

Etefo 480 SL + + + + + +
Etephon + + + + + +

Nutefon 480 SL + + + + + +
Redukt 480 SL + + + + + +
Retar 480 SL + + + + + +
Kobra 510 SL

510
+ - + - - +

Korekt 510 SL + - + - - +
Reducer 510 SL + - + - - +
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Odchwaszczanie zbóż jarych

Jeszcze do niedawna pro-
gram ochrony zbóż jarych 
przed chwastami obejmował 
jedynie zabiegi powschodo-
we. Obecnie zarejestrowanych 
jest kilka herbicydów z diflu-
fenikanem (np. Ossetia) do 
przedwschodowej aplikacji.

Decydując się na zabiegi do-
glebowe należy pamiętać, że 
podobnie jak w zbożach ozi-
mych obowiązuje zasada do-
brej znajomości historii pola. 
Jest to konieczne, jeśli chcemy 
dobrać herbicyd adekwatnie do 
stanu zachwaszczenia. Diflufe-
nikan w zbożach jarych można 
także stosować w zabiegach 
powschodowych w jęczmie-
niu jarym, w fazie od pełni 
do końca krzewienia. Według 
etykiety chwasty wrażliwe na 
herbicydy z diflufenikanem to: 
gwiazdnica pospolita, jasnota 
purpurowa, przetacznik polny, 
psianka czarna, rdest ptasi, sta-
rzec zwyczajny. Od niedawna 
dostępny jest również środek 
Saracen Delta 550 SC (diflu-
fenikan + florasulam), który 
odznacza się szerokim zakre-
sem zwalczanych chwastów 
dwuliściennych. W przypad-
ku jego aplikacji, nie można 
wykonywać żadnych zabiegów 
pielęgnacyjnych na polu sie-
dem dni przed i po zabiegu.

W bogatej ofercie herbi-
cydowej do ochrony zbóż 
jarych dużą popularnością 
cieszą się sulfonylomoczniki, 
wśród których najliczniejszą 
grupę stanowią środki opar-
te na tribenuronie metylu. 
Występuje on pojedynczo 
lub w fabrycznych mieszani-
nach z innymi substancjami 
z tej grupy. Spośród mieszanin 
stosunkowo nowym produk-
tem jest Saracen Max 80 WG 
(tribenuron metylu + flora-
sulam), który zwalcza m.in. 
gwiazdnicę pospolitą, jasnotę 
purpurową, fiołka polnego, 
chwasty kapustne, przytulię 
czepną, rdesty ptasi i rdestów-
kę powojowatą.

Popularne są również her-
bicydy z grupy tzw. regulato-
rów wzrostu (MCPA, 2,4-D, 
dikamba). Większość z nich 
stosuje się do końca fazy krze-
wienia, zaś tylko niektóre do 
fazy 1-go lub 2-go kolanka. 
Niestety, substancje te wystę-
pujące w herbicydach pojedyn-
czo cechują się niewielkim 
zakresem zwalczanych ga-
tunków. Z tego powodu, na 

polach silniej zachwaszczo-
nych lepiej sprawdzą się ich 
fabryczne mieszaniny z innymi 
składnikami z tej grupy (np. 
Chwastox Turbo 340 SL) lub 
sulfonylomocznikami (np. 
Mocarz 75 WG). Kolejny re-
gulator wzrostu to fluroksy-
pyr (np. Tamigan 250 EC), 
który jest szczególnie zaleca-
ny do spóźnionych zabiegów 
na polach zachwaszczonych 
przytulią czepną. Zwalcza on 
bowiem ten gatunek w każdej 
fazie rozwojowej. Podobnie na 
przytulię działa amidosulfu-
ron, który dodatkowo zwalcza 
gwiazdnicę pospolitą, chwasty 
kapustne i rumianowate, żół-
tlicę drobnokwiatową, rdesta 
powojowego (rdestówkę powo-
jowatą). Do zwalczania przytu-
lii czepnej w zaawansowanych 
fazach rozwojowych służą 
również środki zawierające 
2,4-D + florasulam. Dodatko-
wo niszczą one mocno wyro-
śnięte chwasty rumianowate 
(do 25 cm wysokości) oraz 
wiele dwuliściennych, m.in. 
gwiazdnicę pospolitą, komo-
sę białą, chwasty kapustne, 
rdesty kolankowy i rdestówkę 
powojowatą.

Dość niedawno na rynku 
pojawiły się środki z nową 
substancją aktywną - Ary-
lexTM , która występuje tylko 
w kombinacji z florasulamem 
lub fluroksypyrem. Można je 
stosować w bardzo szerokim 
przedziale czasowym i zwal-
czają niektóre gatunki (m.in. 
przytulię czepną, jasnotę pur-
purową) w zaawansowanych 
fazach rozwojowych. Nowo-
ścią jest również herbicyd trój-
składnikowy Omnera LQM, 
który odznacza się szero-
kim spektrum zwalczanych 
chwastów. W etykiecie środka 
wymienionych jest aż 21 ga-
tunków wrażliwych, spośród 
których można wymienić bo-
dziszka drobnego, przytulie 
czepną, fiołka polnego, ja-
snoty, chwasty rumianowa-
te, chwasty kapustne.

Do zwalczenia chwastów 
jednoliściennych służą środki 
zawierające fenoksaprop-P-etylu 
i pinoksaden. Pierwsze z wymie-
nionych zwalczają owies głuchy 
od fazy dwóch liści do końca fazy 
krzewienia, niezależnie od fazy 
rozwojowej rośliny uprawnej. 
W celu dodatkowego zniszcze-
nia gatunków dwuliściennych 
stosuje się je w mieszaninach 

z innymi środkami. Herbicydy 
z pinoksadenem najskuteczniej 
niszczą chwasty jednoliścien-
ne będące w fazie od 1-go liścia 
do początku krzewienia. W celu 

jednoczesnego zwalczenia jedno- 
i dwuliściennych można użyć 
fabryczne mieszaniny pinoksa-
denu z florasulamem. Zwalczają 
one dodatkowo przytulię czepną, 

mak polny, chwasty kapustne, 
gwiazdnicę pospolitą, rdest ptasi, 
chwasty rumianowate, niezapo-
minajkę polną.

W tabeli przedstawiono 

wybrane propozycje herbi-
cydów do odchwaszczania 
tych upraw, wraz z terminami 
aplikacji oraz gatunkami zbóż, 
w których można je stosować.

Bogata oferta herbicydów przeznaczonych do odchwaszczania zbóż jarych daje możliwość 
wykonywania oprysków niemal przez cały okres ich wegetacji.

Tabela. Wybrane herbicydy do odchwaszczania zbóż jarych
Substancja Herbicyd Termin zabiegu Uprawa

diflufenikan
Kinara 500 SC, Matrix, Delfin 500 SC Od pełni do końca krzewienia jj

Mendel 500 WG, Ossetia, Fenfludi 500 SC
Przedwschodowo oraz od fazy 1-go liścia do fazy 2-go 

kolanka
pj, jj

diflufenikan + florasulam Saracen Delta 550 SC Od fazy 2 liści do fazy 2-go kolanka jj
pinoksaden + florasulam Axial Komplett, Axial One 50 EC Od fazy 4-liści do fazy 1-go kolanka pj, jj

MCPA

Chwastox 500 SL, Chwastox 750 SL
Od początku do końca fazy krzewienia

pj, jj, pżj
Premier 750 SL pj, jj, pżj, ow

Agroxone Max 750 SL, Dicoherb 750 SL Od fazy 4 liści do końca krzewienia pj, jj, ow
MCPA 300 SL, Weedox 300 SL Od fazy 1-go rozkrzewienia do fazy 1-go kolanka pj

Agritox 500 SL Od fazy 3-go rozkrzewienia do fazy 2-go kolanka pj, jj

2,4-D
Aminopielik Standard 600 SL, Dicopur 600 SL Od fazy 4-5 liści do końca fazy krzewienia pj, jj

Esteron 600 EC Od fazy 4 liści do końca fazy krzewienia pj, jj

fluroksypyr

Galaper 200 EC Od początku do końca fazy krzewienia jj
Tamigan 250 EC, Tomigan 250 EC Od fazy 3-4 liści do początku strzelania w źdźbło pj, jj

Starane 333 EC Od fazy 1-go rozkrzewienia do fazy 2-go kolanka pj, jj, pżj, ow
Fluxyr Pro 200 EC Od fazy 2 liści do fazy liścia flagowego pj, jj

tribenuron metylu

Granstar 75 WG, Golden Triben 750 WG, Helm-
star 75 WG

Od fazy krzewienia do początku strzelania w źdźbło pj, jj

Bron 500 SG, Triben X 500 SG, Trimmer 50 SG Od fazy 3 liści do fazy 2-go kolanka pj, jj
Draco 50 SG, Triben Super 50 SG, Tristar 50 SG Od początku fazy krzewienia do fazy 1-go kolanka jj

Assynt 500 SG, Flame 500 SG Od fazy 2 liści do fazy liścia flagowego jj
Trailer 750 WG Od początku krzewienia do fazy liścia flagowego pj, jj

metsulfuron metylu
Coma 20 WG,  Pike 20 WG, Winnetou 20 WG Od fazy 5 rozkrzewień do fazy 3-go kolanka pj, jj

Finy 200 WG Od fazy 3 liści do fazy 3-go kolanka jj
Galmet 20 SG, Primstar 20 SG, Superherb 20 SG W fazie krzewienia do fazy 1-go kolanka jj

amidosulfuron Faraon 75 WG, Grodyl 75 WG Od fazy 5 liści do fazy końca krzewienia pj, jj
florasulam Floram 50 SC, Saracen 050 SC Od fazy 3 liści do fazy 2-go kolanka pj, jj, ow

MCPA + dikamba

Chwastox Turbo 340 SL
Od początku do końca fazy krzewienia 

jj, ow
Lider D 750 SL, Premier D 750 SL pj, jj, pżj, ow

Dicoherb Turbo 750 SL Od fazy 1-go rozkrzewienia do początku fazy strzelania 
w źdźbło

pj, jj, pżj, ow 

Agritox Turbo 750 SL, Agroxone Turbo 750 SL pj, jj, ow

Weedox Plus 340 SL Od fazy 1-go rozkrzewienia do fazy 2-go kolanka pj

2,4-D + dikamba
Aminopielik D Maxx 430 EC, Aminopielik Super 

464 SL, Dicopur Top 464 SL
Od początku do końca fazy krzewienia pj, jj

2,4-D + fluroksypyr Gold 450 EC Od fazy 3 liści do fazy 1-go kolanka pj, jj, pżj, ow

2,4-D + florasulam
Deresz Bis 306 SE, Feniks 306 SE, Horse 306 SE, 

King 306 SE, Mustang 306 SE
Od fazy 2 liści do fazy 2-go kolanka

pj, jj, pżj, 
mieszanki* 

florasulam + tribenuron metylu Saracen Max 80 WG Od fazy 2 liści do fazy liścia flagowego jj

dikamba + tritosulfuron
Mocarz 75 WG, Nokaut 75 WG, Jatagan 75 WG

Od fazy 3 liści do fazy pełni krzewienia 
pj, jj 

Siłacz 75 WG, Siłacz Max 75 WG pj, jj, ow 

tifensulfuron metylu
+ tribenuron metylu

Calibre SX 50 SG, Pragma SX 50 SG Od fazy 3 liści do początku fazy liścia flagowego pj, jj

metsulfuron metylu
+ tribenuron metylu

Blusky 500 WG Od fazy 3 liści do fazy liścia flagowego pj, jj

tifensulfuron metylu
+ metsulfuron metylu

Finish SX 40 SG Od fazy 2 rozkrzewień do fazy 2-go kolanka pj, jj

Mofat 500 WG Od fazy 3 liści do fazy liścia flagowego pj, jj
amidosulfuron + jodosulfuron 

metylosodowy 
Sekator 125 OD Od fazy 3 liści do końca fazy krzewienia pj, jj

mekoprop-P + tribenuron metylu Granstar Power 74,4 SG, Gradio 74,4 SG Od fazy 3 rozkrzewień do fazy 2-go kolanka pj, jj
aminopyralid + florasulam Dragon NT 450 WG Od fazy 3 liści do końca fazy krzewienia pj, jj

mekoprop-P + karfentrazon etylu Platform 61,5 SG
Od początku fazy krzewienia do fazy strzelania 

w źdźbło 
pj, jj

ArylexTM + florasulam Mattera, Renitar Od fazy 3 liści do końcowej fazy nabrzmiewania 
pochwy liściowej liścia flagowego

pj, jj

ArylexTM + fluroksypyr Pixxaro pj, jj, żj, pżj

2,4-D + aminopyralid 
+ florasulam

Kantor Forte 195 SE, Mustang Forte 195 SE Od fazy 4 liści do fazy 2-go kolanka
pj, jj, ow, 

mieszanki **
fluroksypyr + tifensulfuron metylu + 

metsulfuron metylu
Omnera LQM Od fazy 2 liści do fazy liścia flagowego pj, jj, ow

pinoksaden Axial 50 EC, Fraxial 50 EC, Aron 50 EC Od fazy 1-go liścia do fazy liścia flagowego pj, jj

fenoksaprop-P-etylu

Fantom 069 EW, Puma Universal 069 EW Od fazy 1-go rozkrzewienia do fazy 1-go kolanka pj, jj

Foxtrot 069 EW, Flash 069 EW, Pumex 069 EW 
Od początku fazy krzewienia do początku fazy 

strzelania w źdźbło
jj, pj

Fenoxinn 110 EC, Herbos 110 EC Od początku fazy krzewienia do fazy 1-go kolanka pj, jj
*mieszanki zbożowe z wyjątkiem tych zawierających owies, ** mieszanki jęczmienia jarego z owsem
pj – pszenica jara, jj – jęczmień jary, ow – owies, pżj – pszenżyto jare

dr inż. Renata Kieloch
IUNG-PIB

Zakład Herbologii i Technik 
Uprawy Roli we Wrocławiu 
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Chemii nie stosuj „na oko”

W Polsce oraz innych krajach 
Unii Europejskiej od 1 stycznia 
2014 roku stosowanie środków 
ochrony roślin musi być zgodne 
z zasadami integrowanej ochro-
ny roślin. Do przestrzegania tych 
zasad zobligowani są wszyscy pro-
fesjonalni użytkownicy środków 
ochrony roślin. Wprowadzenie 
obowiązku przestrzegania zasad 
integrowanej ochrony roślin do 
prawodawstwa polskiego wynika 
bezpośrednio z postanowień art. 
14 dyrektywy Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady 2009/128/WE 
z dnia 21 października 2009 r. 
ustanawiającej ramy wspólnoto-
wego działania na rzecz zrówno-
ważonego stosowania pestycydów 
oraz art. 55 rozporządzenia Parla-
mentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1107/2009 z dnia 21 paździer-
nika 2009 r. dotyczącego wpro-
wadzania do obrotu środków 
ochrony roślin i uchylającego 
przepisy dyrektywy Rady 79/117/
EWG i 91/414/EWG.

Integrowana ochrona roślin 
polega na ochronie upraw przed 
organizmami szkodliwymi, z wyko-
rzystaniem wszystkich dostępnych 
metod, w szczególności metod nie-
chemicznych, w sposób minimali-
zujący zagrożenia dla zdrowia ludzi, 
zwierząt oraz środowiska.

Środki ochrony roślin należy 
stosować w taki sposób, aby nie 
stwarzać zagrożenia dla zdrowia 
ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, 
w tym przeciwdziałać zniesieniu na 
obszary i obiekty niebędące celem 
zabiegu z zastosowaniem tych środ-
ków (art. 35 ustawy z dnia 8 marca 
2013 r o środkach ochrony roślin). 
Przed zastosowaniem chemicznej 
ochrony roślin należy wykorzystać 
wszelkie inne dostępne działania 
i metody ochrony przed agrofaga-
mi, w celu ograniczenia stosowania 
pestycydów tj.:
• stosowanie właściwego 

płodozmianu,
• wykorzystywanie odpo-

wiednich odmian,
• przestrzeganie optymal-

nych terminów siewu 
i sadzenia,

• stosowanie właściwej agro-
techniki i nawożenia oraz

• zapobieganie rozprzestrze-
nianiu się organizmów 
szkodliwych.

Obligatoryjne należy również 
chronić organizmy pożyteczne 
oraz stwarzać im sprzyjające wa-
runki bytowania. Zastosowanie 
chemicznej ochrony roślin po-
winno być także poprzedzone 
działaniami monitoringowymi 
w uprawie oraz podparte odpo-
wiednimi instrumentami nauko-
wymi i doradztwem.

Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa do ochrony 
upraw można stosować wyłącz-
nie środki ochrony roślin dopusz-
czone do obrotu i stosowania na 
podstawie wydanych przez Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
zezwoleń lub pozwoleń na handel 
równoległy. Ich wykaz znajduje 
się w rejestrze udostępnionym na 
stronie internetowej Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Mini-
sterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
na stronie internetowej udostępnia 
również etykiety środków ochro-
ny roślin.

Każdy producent rolny przed 
zastosowaniem środków ochrony 
roślin musi zapoznać się z ety-
kietą produktu. Sposób aplikacji 
środka musi być zgodny z zapisa-
mi umieszczonymi w etykiecie. 
Pod żadnym pozorem nie moż-
na stosować środków ochrony 
roślin na rośliny oraz agrofagi, 
które nie zostały wyszczególnione 
w etykiecie. Nie wolno również 
przekraczać wskazanych dawek 
i liczby dopuszczonych zabiegów.

Użytkownicy profesjonalni 
muszą przestrzegać warunków 
określonych w rozporządzeniu 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie 
warunków stosowania środków 
ochrony roślin. tj. m.in. zacho-
wywać minimalne odległości od 
określonych miejsc lub obiektów. 
Środki ochrony roślin na terenie 
otwartym można stosować, jeże-
li prędkość wiatru nie przekra-
cza 4 m/s.

Osoby stosujące środki 
ochrony roślin muszą posia-
dać odpowiednie kwalifikacje 
potwierdzone zaświadczeniem 
o ukończeniu szkolenia w zakre-
sie stosowania środków ochrony 
roślin lub doradztwa dotyczą-
cego środków ochrony roślin, 
lub integrowanej produkcji ro-
ślin, lub innego dokumentu 

potwierdzającego uprawnienia 
do stosowania pestycydów.

Na posiadaczach sprzętu do sto-
sowania środków ochrony roślin 
ciąży obowiązek przeprowadzania 
okresowych badań potwierdzają-
cych sprawność ich techniczną 
sprzętu (w przypadku opryskiwa-
czy polowych i sadowniczych co 
3 lata). Pierwsze badanie nowego 
sprzętu należy przeprowadzić nie 
później niż po upływie 5 lat od 

dnia jego nabycia. Aby zapewnić 
prawidłowe stosowanie środków 
ochrony roślin do zabiegów po-
winien być używany wyłącznie 
sprzęt sprawny technicznie oraz 
prawidłowo skalibrowany.

Użytkownik profesjonalny 
jest zobligowany do prowadze-
nia i przechowywania przez okres 
3 lat dokumentacji zawierającej 
nazwę środka ochrony roślin, 
czas zastosowania i zastosowaną 

dawkę, obszar i uprawy, na któ-
rych zastosowano środek ochro-
ny roślin. W dokumentacji musi 
również być wskazany sposób re-
alizacji wymagań integrowanej 
ochrony roślin poprzez podanie 
co najmniej przyczyny wykonania 
zabiegu środkiem ochrony roślin.

Państwowa Inspekcja Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa sprawuje 
m.in. nadzór nad prawidłowym 
stosowaniem środków ochrony 

roślin prowadząc kontrole w miej-
scach gdzie są lub mogą być sto-
sowane środki ochrony roślin. 
W przypadkach stwierdzenia 
nieprawidłowości stosowane są 
w szczególności sankcje karne wy-
nikające z ustawy z dnia 8 marca 
2013 r o środkach ochrony roślin.

Źródło: Główny Inspektorat 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin.
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Wpływ mikroelementów na plon zbóż

Do prawidłowego wzrostu 
i plonowania roślin zbożowych 
niezbędne jest odpowiednie 
zaopatrzenie w substancje 
pokarmowe, w tym mikro-
elementy (bor, chlor, cynk, 
mangan, miedź, molibden, 
żelazo). Mikroskładniki biorą 
między innymi udział w akty-
wacji enzymów niezbędnych 
w reakcjach biochemicznych 
(fotosyntezie i biosyntezie bia-
łek). Przy niedoborze mikroele-
mentów następuje ograniczenie 
tempa tych procesów lub ich 
całkowite zahamowanie, co 
prowadzi do niedorozwoju 
roślin i pogorszenia jako-
ści plonu.

Niedobór mikroelementów 
może zaburzyć istotne procesy 

życiowe roślin, a wprowadzone 
makroelementy w nawozach 
nie będą mogły być pobrane 
przez rośliny i wykorzystane 
w dostateczny sposób. System 
korzeniowy roślin nie zawsze 
jest na tyle sprawny, aby do-
starczyć odpowiedniej ilości 
składników w krytycznych 
fazach wzrostu.

Z obawy przed wystąpie-
niem niedoborów tych pier-
wiastków często stosuje się 
profilaktyczne nawożenie 
mikroelementami. Koniecz-
ne jest ich dostarczenie, jeśli 
bilans wskazuje uzupełnienie 
braków lub na roślinach wy-
stępują objawy niedoborów.

Zboża w okresie wiosennym 
z reguły dokarmia się od fazy 

krzewienia do początku fazy 
strzelania w źdźbło.

Mikroelementy odgrywa-
ją kluczową rolę zarówno we 
wzroście jak i prawidłowym 
rozwoju roślin zbożowych. 
Miedź, mangan i cynk są mi-
kroelementami, których zboża 
potrzebują szczególnie. Pier-
wiastki te pobierane są w bar-
dzo małych ilościach, ale mają 
duże znaczenie w wielu pro-
cesach, zwłaszcza w począt-
kowym etapie rozwoju. Ich 
aplikacja, zwłaszcza miedzi, 
powinna mieć miejsce wczesną 
wiosną, najlepiej w fazie krze-
wienia do początku strzelania 
w źdźbło.

Pierwiastki te należy sto-
sować co najmniej w takich 
ilościach, które wyprowadzone 
zostaną z wytworzonym plo-
nem. Po wyliczeniu takiej ilo-
ści trzeba mieć świadomość, 
że zawartość tych składników 
w czystej postaci w stosowa-
nych nawozach nie pokryje za-
potrzebowania roślin. Z tego 
powodu stosując chelaty pier-
wiastków należy zastosować 
ok. dwukrotnie większe dawki. 
wynika to z zapotrzebowania 

rośliny, a jeżeli stosujemy je 
w formie soli to nawet 3 razy 
więcej. Zboża w zależności od 
gatunku wykazują różne zapo-
trzebowanie na mikroelementy 
(Tabela 1).

Niedobór poszczególnych 
pierwiastków daje charakte-
rystyczne objawy.

Brak magnezu można za-
obserwować w postaci drob-
nych przejaśnień na zielonych 
liściach. Przy długo utrzymują-
cym się niedoborze liście tracą 
zieleń. Magnez jest istotnym 
składnikiem w rozwoju zbóż, 
który kontroluje efektywność 
stosowanego azotu.

Niedobór siarki objawia się 
chlorozami, ale na całej po-
wierzchni liści i zwykle tylko 
na najmłodszych liściach.

Brak miedzi uwidacznia 
się na młodych liściach, na 
których występują zmiany 
w zabarwieniu (chloroza). 
Końcówki liści stają się białe 
lub szare, więdną a także ule-
gają skręceniu, kłosy na takich 
roślinach są przeważnie płone 
o białej barwie. Wskutek nie-
doboru tego pierwiastka spada 
zawartość białka i aktywność 

pyłków kwiatowych, występują 
również zniżki plonu ziarna. 
Niedobór miedzi ma określo-
ne skutki produkcyjne: słabe 
zawiązywanie ziarna (co wią-
że się ze zniżką plonu ziarna), 
zwiększona podatność na wy-
leganie, spadek zawartości glu-
tenu i białka w ziarnie. Miedź 
przez kontrolę gospodarki azo-
towej zbóż wpływa na liczbę 
źdźbeł i decyduje o szybkości 
przetworzenia pobranego przez 
rośliny azotu w białko. Progra-
muje także liczbę ziarniaków 
w kłosie.

Niedobór manganu obja-
wia się żółtobiałymi pasowymi 
przebarwieniami między żył-
kami w środkowych częściach 
liści. Potem tworzą się w tych 
miejscach brązowe, nekrotycz-
ne plamy. Mangan korzystnie 
wpływa na warunki pobiera-
nia składników pokarmowych 
we wczesnych fazach rozwoju. 
Mocno oddziałuje na gospo-
darkę azotową.

Niedobór cynku objawia 
się na początku w postaci 
białobrązowych przebarwień 
wierzchołków i krawędzi li-
ści. W zaawansowanej fazie 

niedoborów dochodzi do ne-
kroz tych przebarwień.

Podsumowując należy 
stwierdzić, że niedobór mi-
kroelementów może skutko-
wać poważnymi zaburzeniami 
w prawidłowym wzroście i roz-
woju roślin. Rośliny słabiej roz-
winięte mają niższy potencjał 
plonotwórczy. Potrzeba nawoże-
nia (dokarmiania) roślin mikro-
elementami wynika z większych 
potrzeb pokarmowych nowych, 
wprowadzonych do uprawy 
odmian, które dają wysokie 
plony. Odmiany te do wytwo-
rzenia dużych plonów potrze-
bują znacznie większych ilości 
składników pokarmowych, 
w tym również mikroelemen-
tów. Prawidłowe odżywienie 
roślin zbożowych we wszystkie 
składniki pokarmowe (makro- 
i mikroelementy) jest gwarancją 
zdrowych roślin, które plonują 
na wysokim poziomie.

dr inż. Marta Wyzińska 
Zakład Uprawy  

Roślin Zbożowych IUNG – PIB 
w Puławach

Niedobór mikro pierwiastków może limitować szereg procesów biochemicznych w roślinie.

Tabela 1. Ilość wybranych mikroelementów potrzebnych 
poszczególnym gatunkom zbóż (g/tonę ziarna z odpowiednią 
ilością słomy).

Gatunek Cu Mn Zn Mo B

Pszenica 8,5 90 65 1,0 5,0

Jęczmień 9,0 70 60 1,0 5,0

Pszenżyto 8,5 100 70 1,0 5,0

Żyto 8,5 110 80 1,0 5,5

Owies 9,0 200 90 1,0 7,0

Nawożenie potasem

Nawożenie potasem to 
teoretycznie łatwe zadanie, 
które streścić można słowa-
mi „dawać dużo, bo trudno, 
żeby zaszkodził”, zwłaszcza, że 
niedobory potasu są w naszym 
kraju powszechne, a jego za-
sobność powinniśmy utrzymy-
wać przynajmniej na średnim 
poziomie. Rolnicy różnie do 
tego podchodzą. Ze względu 
na to, że to pierwiastek mało 
ruchliwy, niektórzy dają go 
na zapas na kilka lat, inni wy-
znają zasadę, że „lepiej mniej, 
a systematycznie”. Stosowane 
są też różne rodzaje nawozów 

potasowych.
Na temat nawożenia pota-

sem rozmawiamy z dr. inż. 
Radosławem Witczakiem, mar-
keting managera z firmy K+S.

Pierwsza sprawa, to zba-
dać zasobność gleby. Wtedy 
mamy diagnozę i wiemy na 
jakiej glebie gospodarujemy, 
z jaką zasobnością potasu. Jeśli 
od tego zaczniemy, to będzie 
nam łatwiej określić, jak mamy 
gospodarować potasem: czy 
jednorazowo w większej daw-
ce, czy corocznie, w dawkach 
dzielonych itd. Druga spra-
wa to świadomość, co było 

przedplonem i co będziemy 
uprawiać. Musimy mieć na 
uwadze, czy były lub będą 
uprawiane rośliny pobiera-
jące znacznie większe ilości 
potasu niż zboża, np.: rzepak, 
burak czy kukurydzę. Moż-
na przyjąć, po pierwsze, że 
rośliny mające rozbudowaną 
masę zieloną potrzebują wię-
cej potasu. Po drugie, raczej 
bym optował za systematycz-
nym aplikowaniem potasu. Bo 
jeśli będziemy stosować np. 
co 2 lata i akurat trafimy na 
suszę, to potas z nawozu nie 
będzie dostępny. Lepiej więc 
dawać go pod każdą roślinę 
w zmianowaniu. Ewentualnie 
w przypadku, gdy np. burak 
lub kukurydza ziarnowa zo-
stawiają dużo masy zielonej, 
a więc zawierającej dużo pota-
su, można nawożenie potasem 
zredukować do dawek starto-
wych. Niemniej, gdy liczymy 
na potas z mineralizacji resz-
tek po przedplonie, musimy 
pamiętać, że jeśli przyjdzie 
susza, to z powodu braku 

wilgoci glebowej, będziemy 
na niego czekać znacznie 
dłużej, a więc nie będzie do-
stępny dla rośliny następczej 
wtedy, gdy będzie potrzebny. 
Warto więc zabezpieczyć się 
na taką okoliczność, nawożąc 
nie tylko startowo, ale poło-
wą dawki spodziewanej, obli-
czonej dla założonego plonu. 
Jestem zwolennikiem analizy 
i systematyczności.

Warto też zapytać w jakiej 
formie ten potas należało-
by zastosować: w formie soli 
czy innej?

To uwarunkowane jest upra-
wianą rośliną. Jeśli lubi ona 
chlorki, to sól potasowa, jeśli 
nie lubi chlorków to siarczan 
potasu (Kalisop Plus) albo Pa-
tentkali, które są nawozami 
bezchlorkowymi. Kalisop Plus 
ma 51% potasu, ok. 18% siar-
ki i maksymalnie 1% chloru, 
gdy – dla porównania – sól 
potasowa z ok. 60% potasu ma 
zarazem ok. 40% chloru. Jeśli 
zamierzamy uprawiać ziemnia-
ki, cebulę, tytoń czy chmiel, to 

zarówno przed jak i w trakcie 
uprawy stosować można tyl-
ko formę bezchlorkową lub 
z bardzo małą ilością chloru, 
bo to nam wpłynie i na ilość 
i na jakość plonu. Dla zbóż 
z kolei forma chlorkowa jest 
dobra i nie robi to różnicy, czy 
nawóz zastosowany zostanie 
jesienią czy wiosną. Pamiętać 
trzeba również, że stosowa-
nie form chlorkowych będzie 
powodowało zwłaszcza w la-
tach suchych duże zasolenie. 
W ogóle wiosenne nawożenie 
potasem z chlorem niesie ta-
kie ryzyko, dlatego jako firma 
radzimy, że jeśli ktoś nawozi 
wiosną, to trzeba to zrobić 
3-4 tygodnie przed siewem, 
żeby chlorki zdążyły się wy-
płukać. Bo zawsze, jeśli potasu 
wprowadzimy więcej niż 90 kg 
K, będzie to powodowało za-
solenie gleby, które nie będzie 
obojętne dla młodej rośliny. 
A siewka nie lubi startować 
w niekorzystnych warunkach 
glebowych.

Zazwyczaj się mówi, że 

potasem nie da się przena-
wozić, choć jest grupa roślin, 
które źle zniosą nadmiar tego 
pierwiastka. W praktyce jed-
nak rzadko to się zdarza…

W praktyce polskich gospo-
darstw przenawożenie potasem 
jest mało realne, bo według 
GUS ok. 44% polskich gleb ma 
zbyt niski poziom zbilansowa-
nia potasu (niski albo bardzo 
niski). Zanim w ogóle dopro-
wadzilibyśmy do zawartości 
oznaczającej przenawożenie, 
najpierw uzupełnilibyśmy 
niedobory, więc nie stałoby 
się nic złego. To nie przepota-
sowanie jest problemem, pro-
blemem jest jak dużą dawkę 
jednorazową chcemy zasto-
sować. Bo mało która roślina 
wytrzyma jednorazową dawkę 
pogłówną 100 kg K. Szczegól-
nie jakby wystąpiły warunki 
suszy. W obecnych czasach, 
gdy opady zimowe z reguły 
nie są imponujące, potas naj-
lepiej stosować już jesienią, 
pod lub na orkę przedzimową.

Rozmawiała Alicja Szczypta

Jak podejść do tego racjonalnie i nawozić efektywnie?



15marzec 2019 r. | Raport Rolny nr200 R E K L A M A



16 marzec 2019 r. | Raport Rolnynr200U R O D Z A J

Wiosenna walka z chorobami 
rzepaku ozimego

Główne choroby, które są 
przedmiotem zainteresowania 
producentów rzepaku w tym 
czasie to: sucha zgnilizna ka-
pustnych, szara pleśń, czerń 
krzyżowych i niekiedy także 
cylindrosporioza. Jak tylko bę-
dzie to możliwe, czyli gdy np. 
stopnieje śnieg, warto dokład-
nie zlustrować plantacje, a na-
stępnie czynność tę regularnie 
powtarzać. Zadaniem ocenia-
jącego jest określenie stanu 
roślin po zimie, sprawdza się 
czy nie uległ on uszkodzeniom 
przez mróz, wiatr, zalegający 
śnieg, zwierzęta łowne, pta-
ki itp. oraz czy są one wolne 
od objawów powodowanych 
przez sprawców chorób. Pod-
czas pierwszej lustracji plan-
tacji z reguły jeszcze nie będą 
widoczne nowe objawy pora-
żenia przez sprawców chorób, 
jedynie te, które obserwowano 
jesienią. Większość liści już 
zapewne obumrze, na nich 
z trudnością będzie można coś 
zaobserwować. Warto jednak 
pamiętać, że uszkodzenia tka-
nek przez czynniki abiotyczne 
są częstym miejscem później-
szych infekcji przez grzyby 
chorobotwórcze. Monitoring, 
aby przyniósł oczekiwane in-
formacje, wymaga przejścia 
przez plantacje i ostrożnego, 
tak aby nie uszkodzić liści 
i korzeni, pobrania w kilku, 
odległych od siebie miejscach, 
po kilka-kilkanaście roślin. 
Podstawą oceny jest to, że musi 
ona być reprezentacyjna dla 
całego pola. Przy ocenie stanu 
zdrowotnego należy się przyj-
rzeć najpierw korzeniom, po to 
aby stwierdzić, czy nie ma tam 
narośli kiły kapusty. W tym 
czasie naroślą te mogą być już 
brunatne, miękkie z tenden-
cją do gnicia i rozpadania. 
Przy tym część nadziemna 
tych roślin jest przebarwio-
na na czerwono, zwiędnięta 
i wyraźnie słabsza, ponieważ 
procesy fizjologiczne roślin zo-
stały zakłócone. Takie obja-
wy dotyczą jednak niektórych 
rejonów naszego kraju, tam 
gdzie w latach poprzednich 
już je obserwowano. Jednak 
pamiętać należy, że możliwość 
szybkiego rozprzestrzeniania 
się kiły kapusty z glebą i wodą 

nie zwalnia od ostrożności 
i obejrzenia korzeni, na wol-
nych dotąd od tego patogena, 
polach. Przebarwienia liści 
nie zawsze jednak świadczą 
o obecność kiły kapusty, to 
mogą być również skutki nie-
doborów pokarmowych lub 
infekcji przez wirusa żółtaczki 
rzepy, czy uszkodzeń korzeni 
przez szkodniki np. śmietkę 
kapuścianą. Ważnym miej-
scem, gdzie można z łatwo-
ścią dopatrzeć się symptomów 
porażenia przez grzyby jest 
wczesną wiosną także szyjka 
korzeniowa. Związane jest to 
z obecnością suchej zgnilizny 
kapustnych, ale o tym nieco 
później.

Sytuacja na polu wiosną, 
jest wypadkową nie tylko prze-
biegu zimy, ale i stanu roślin 
przed wejściem w okres zimo-
wego spoczynku. Rzepak po 
siewie wschodził długo i nie-
równomiernie, miało to potem 
wpływ na jego morfologię. Na 
jednej plantacji przed nadej-
ściem zimy kalendarzowej były 
rośliny, które miały 6-7 par 
liści właściwych i szyjki korze-
niowe o średnicy 10-12 mm, 
ale na tym samym polu rosły 
też rośliny o 3-4 parach liści, 
o średnicy szyjki korzeniowej 
5-6 mm. To zróżnicowanie 
nie było korzystne, gdy wy-
konywano zabiegi ochrony, 
a w szczególności, jeżeli za-
stosowano fungicydy z dodat-
kową właściwością regulującą 
pokrój roślin. W niektórych 
przypadkach, ze zróżnicowa-
nymi we wzroście roślinami 
na plantacji, zaniechano z tego 
powodu wykonania zabiegu 
z użyciem odpowiedniego 
fungicydu. Innym elementem, 
który powodował jesienne wa-
hania, czy wykonać zabieg, był 
fakt, że nie obserwowano czę-
sto poziomu porażenia przez 
np. suchą zgniliznę kapust-
nych, który wskazywałby na 
przekroczenie progu szkodli-
wości dla tej choroby.

Po ruszeniu wegetacji zabieg 
trzeba będzie z pewnością wy-
konać na tych polach rzepaku, 
na których nie był on przepro-
wadzony jesienią. Na polach, 
na których zabiegi wykonano, 
prawdopodobnie będzie trzeba 

to powtórzyć, ale używając 
innych niż w wcześniej sub-
stancji czynnych. Ponieważ 
często nie jest to pierwszy, 
no i z pewnością nie ostatni 
zabieg w rzepaku w całym 
sezonie, warto dobrać tak 
fungicydy, aby ich substan-
cje czynne nie powtarzały się 
więcej niż raz, maksymalnie 
dwa razy w całym sezonie. Jest 
to obecnie powszechna prak-
tyka zapobiegania zjawisku 
uodparniania się grzybów na 
stosowne w zbyt dużej często-
tliwości s.cz.

Na pierwszym miejscu przy 
zwalczaniu chorób, gdy ruszy 
wegetacja w kontekście znacze-
nia gospodarczego znajduje się 
sucha zgnilizna kapustnych 
(Leptosphaeria maculans, L. 
biglobosa, stadium konidial-
ne: Phoma lingam). Na liściach 
objawy tej choroby mają postać 
szarobrunatnych, owalnych 
lub niekształtnych plam. Może 
to być jedna lub kilka palm, 
a w skrajnych sytuacjach na-
wet 20-30 drobnych plamek, 
zwłaszcza na odmianach wraż-
liwych na porażenie przez 
sprawców suchej zgnilizny 
kapustnych. Na plamach wi-
doczne są też czarne punkty. 
Są to owocniki (piknidia) sta-
dium konidialnego sprawców 
omawianej choroby. Wiosną 
takie objawy widoczne są z re-
guły później, jak już pojawią 
się nowe liście. Jest to wynik 
tzw wtórnych infekcji, ponie-
waż z pozostałych na obrze-
żach starszych liści piknidiów 
mogą uwalniać się zarodniki 
konidialne, gotowe do poraża-
nia następnych liści rzepaku. 
Warunkiem kolejnych infekcji 
jest podwyższona wilgotność 
powietrza w okresie wiosen-
nym. Im więcej opadów, tym 
ryzyko porażenia większe. 
Objawów suchej zgnilizny ka-
pustnych należy też, przed wy-
konaniem wiosennego zabiegu, 
poszukiwać na szyjkach ko-
rzeniowych. Grzyb dostaje się 
w okresie jesiennym w okolice 
szyjki korzeniowej po przero-
śnięciu nerwów liścia i ogonka. 
Dlatego plama, która pojawia 
się na łodydze, widoczna jest 
często wiosną w miejscu, 
gdzie są blizny po ogonkach 

Dr Ewa Jajor 
IOR – PIB w PoznaniuZwalczanie chorób rzepaku wiosną to często już drugi, po jesiennym, zabieg 

walki z grzybami chorobotwórczymi.
Tabela. Fungicydy (przykłady) zarejestrowane w uprawie rzepak
w okresie ruszenia wegetacji i wzrostu wydłużeniowego pędu

Fungicydy Substancja czynna Dawka
Sucha zgnil. 

kapustnych
Czerń krzyżow. Szara pleśń

Ambrossio 500 SC * tebukonazol 0,5 l/ha + + -

Bounty 430 SC tebukonazol 0,6 l/ha + + +

Bukat 500 SC * tebukonazol 0,5 l/ha + + -

Buzz Ultra UF tebukonazol 0,33 kg + - -

Cantus boskalid 0,2-0,5 kg + - -

Caramba 60 SL * metkonazol 1,0 l/ha + + +

Caryx 240 SL chlorek mepikwatu, metkonazol 1,0–1,4 l/ha + + +

Clayton Tabloid EW tebukonazol 1,0 l/ha + + +

Conatra 60 EC * metkonazol 0,7–1,0 l/ha + + +

Corinth 240 EC protiokonazol, tebukonazol 1,0 l/ha + + +

Dafne 250 EC *,** difenokonazol 0,6 l/ha + + -

Darcos 250 EW tebukonazol 1,0 l/ha + + +

Dąb 250 EC tebukonazol 1,0 l/ha + + -

Difpaklo 375 SC difenokonazol, paklobutrazol 0,5 l + + +

Domnic 250 EW tebukonazol 1,0 l/ha + + -

Eminent Star 312 SE chlorotalonil, tetrakonazol 1,8–2,0 l/ha + + +

Erasmus 250 EW tebukonazol 1,0 l/ha + + +

Fenopak difenokonazol, paklobutrazol 0,5 l + + +

Furtado 250 EW tebukonazol 1,0 l/ha + + -

Hajduk 250 EW tebukonazol 0,75–1,0 l/ha + + -

Harcer 425 SC difenokonazol,tebukonazol, propikonazol 0,9-1,0 l/ha + - +

Helicur 250 EW tebukonazol 1,0 l/ha + + -

Horizon 250 EW tebukonazol 1,0 l/ha + + +

Kosa 250 EW tebukonazol 1,0 l/ha + + -

Magnello 350 EC difenokonazol, tebukonazol 0,8 l/ha + - -

Matador 303 SE ** tiofanat metylowy, tetrakonazol 1,5 l/ha + + +

Maxior difenokonazol, tebukonazol 0,8 l/ha + - -

Moderator 303 SE ** tiofanat metylowy, tetrakonazol 1,5 l/ha + + +

Mystic 250 EC tebukonazol 1,0 l/ha + + -

Opresc 375 SC difenokonazol,paklobutrazol 0,5 l + +

Orius Extra 250 EW tebukonazol 1,0 l/ha + + -

Pictor 400 SC dimoksystrobina, boskalid 0,5 l/ha + + +

Plexeo 60 EC * metkonazol 1,0 l/ha + + +

Polygreen Fungicyde WP oospory Pythium oligandrum 0,1 kg/ha + - -

Porter 250 EC *,** difenokonazol 0,6 l/ha + + -

Protebul 240 EC protiokonazol, tebukonazol 1,0 l/ha + + +

Riza 250 EW tebukonazol 1,0 l/ha + + +

Sendo 60 EC * metkonazol 1,0 l/ha + + +

Sirena 60 EC * metkonazol 1,0 l/ha + + +

Simveris * metkonazol 1,0 l/ha + + +

Sintop 500 SC tiofanat metylowy 1,2 l/ha + + +

Sparta 250 EW tebukonazol 1,0 l/ha + + +

Sparta 200 EC tebukonazol 1,25 l/ha + + +

Spartakus * metkonazol 1,0 l/ha + + +

Spekfree 430 SC tebukonazol 0,6 l/ha + + +

Starpro 430 SC tebukonazol 0,6 l/ha + + +

Syrius 250 EW tebukonazol 1,0 l/ha + + - c.d. art. na str. 18
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ZAPRASZAMY NA NASZE STOISKO
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W DNIACH 15-17 MARCA 2019r.

Pułapki szarej strefy
Choć wielu rolników potrafi 

sprawnie zarządzać gospodar-
stwem i umiejętnie korzystać 
z dobrodziejstw postępu od-
mianowego, ciągle jeszcze zda-
rzają się gospodarze, którzy 
nabywają do siewu nasiona lub 
sadzeniaki z pokątnego źródła. 
Szukając oszczędności zapomi-
nają, że ta ryzykowna decyzja 
może przynieść im więcej strat 
niż zysków.

Na targowisku kupisz 
wszystko…

…także materiał do siewu 
od przypadkowego handlarza. 
Zwykle wygląda przyzwoicie 
i kusi ceną niższą niż kwalifi-
kat. Dobry biznes? Pozornie, 
bo kupujący nie ma pewności, 
czy nasiona nie są wadliwe, 
lub też, co tak naprawdę ku-
pił – nie dostanie bowiem ani 
faktury, ani rachunku. Tym 
samym pozbawia się nie tylko 
możliwości uzyskania dopłat 
de minimis, lecz także podstaw 
do reklamacji w razie niepo-
wodzenia uprawy.

Jeżeli rolnik wysieje naby-
ty mat. niekwalifikowany, 
czekają go problemy również 
w przypadku kontroli z Agencji 

Nasiennej. Jeśli odmiana, którą 
wysiał, jest chroniona wył. pra-
wem, grozi mu odszkodowa-
nie. Dlaczego? Ponieważ siew 
nabytego niekwalifikowanego 
materiału odmiany chronio-
nej narusza wyłączne prawo 
hodowcy. 

Bogactwo Internetu
Rolnicy coraz częściej od-

wiedzają portale rolnicze 
i ogłoszeniowe w Internecie. 
Łatwo tam znaleźć oferty 
sprzedaży niedrogich nasion 
„po centrali”, „na paszę lub do 
siewu”, nieraz z dokładnym 
opisem cech odmiany. Wy-
starczy kupić i wysiać… żeby 
wpaść w takie same tarapaty, 
jak opisany już klient handla-
rza z targowiska, bo sytuacja 
jest identyczna: siew nabytego 
mat. niekwalifikowanego.

 A sprzedawca? Też 
łamie prawo, zarówno ten 
z targowiska, jak i ten z In-
ternetu. Żeby móc legalnie 
sprzedawać materiał do sie-
wu, obaj powinni postarać 
się o pisemną zgodę (licencję) 
hodowców, których odmiany 
chcą sprzedawać, oraz zare-
jestrować się w Państwowej 

Inspekcji Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa (PIORiN) jako 
prowadzący obrót mat. siew-
nym. Bez tego ich działalność 
narusza wyłączne prawo i tak 
samo, jak ich klienci, mogą 
zostać obciążeni odszkodo-
waniem przez hodowców.

W naturze ludzkiej leży 
skłonność do szukania dróg 
na skróty, jednak niektóre 
z nich prowadzą na manowce. 
Jak wiadomo, wykorzystanie 
kwalifikowanego mat. siew-
nego w Polsce należy do naj-
niższych w UE, co zmniejsza 
konkurencyjność polskiego 
rolnictwa na rynku europej-
skim. Na taki stan rzeczy ma 
wpływ nielegalny obrót mat. 
do siewu. Zarówno rolnicy, 
którzy nabywają nasiona od 
przypadkowych handlarzy 
z targowiska, Internetu lub 
wymiany sąsiedzkiej, jak też 
osoby, które oferują i sprzedają 
do siewu ziarno lub sadzeniaki, 
nie mając do tego uprawnień, 
powinni więc zdać sobie spra-
wę, że w ten sposób szkodzą 
sami sobie.

Izabela Rogasik-Kurzawa
Agencja Nasienna Sp. z o.o.



18 marzec 2019 r. | Raport Rolnynr200U R O D Z A J

Tarcza Łan 250 EW tebukonazol 1,0 l/ha + + -

Tarcza Łan Extra 250 EW tebukonazol 0,75–1,0 l/ha + + -

Tarcza Plus 250 EW tebukonazol 0,75–1,0 l/ha + + -

Tebkin 250 EW tebukonazol 1,0 l/ha + + -

Tebu 250 EW tebukonazol 1,0 l/ha + + -

Tebusha 250 EW tebukonazol 1,0 l/ha + + -

Tenore 400 EW prochloraz, tebukonazol 1,5 l/ha + + +

Teodor 240 EC protiokonazol, tebukonazol 1,0 l/ha + + +

Tilmor 240 EC protiokonazol, tebukonazol 1,0 l/ha + + +

Tiptop 500 SC tiofanat metylowy 1,2 l/ha + + +

Toledo 250 EW tebukonazol 1,0 l/ha + + +

Toledo Extra 430 SC tebukonazol 0,6 l/ha + + +

Toprex 375 SC difenokonazol, paklobutrazol 0,5 l/ha + + +

Topsin M 500 SC tiofanat metylowy 1,2 l/ha + + +

Topstar 375 SC difenokonazol, paklobutrazol 0,5 l/ha + + +

Trident 375 SC difenokonazol, paklobutrazol 1,0 l/ha + + +

Trion 250 EW tebukonazol 1,0 l/ha + + -

Troja 250 EW tebukonazol 1,0 l/ha + + +

Tyberius 250 EW tebukonazol 1,0 l/ha + + -

Ulysses 430 SC tebukonazol 0,6 l/ha + + +

Ventoux 430 SC tebukonazol 0,6 l/ha + + +

Victosar 250 EW tebukonazol 0,75–1,0 l/ha + + -

Vima–Difenopaklobutrazol difenokonazol, paklobutrazol 0,5 l/ha + + +

Yamato 303 SE ** tiofanat metylowy, tetrakonazol 1,5 l/ha + + +

Zamir 400 EW prochloraz, tebukonazol 1,5 l/ha + + +

*zarejestrowany do zwalczania cylindroporiozy oraz środek Fezan;
**zarejestrowany do zwalczania mączniaka prawdziwego

liściowych, które uległy zredu-
kowaniu (odpadły). W miejscu 
porażenia pojawia się brązo-
wa nekroza, potem plama ma 
charakter mokrej zgnilizny, 
następnie tkanki stopniowo 
murszeją. Łodyga w okresie 
dojrzewania często u podsta-
wy łamie się w wmiejscu, gdzie 
występowała plama. To w kon-
sekwencji nie tylko obniża ilość 
i jakość plonu, ale i utrudnia 
zbiór. Próg szkodliwości dla 
suchej zgnilizny kapustnych 
to 10-15% ocenianych roślin 
z objawami, zarówno na li-
ściach, jak i na szyjce korze-
niowej. Wiosną powszechnie 
na rzepaku obserwujemy rów-
nież szarą pleśń (Botryotinia 
fuckeliana, stadium konidialne: 
Botrytis cinerea). Na liściach 
jest to początkowo wodnisto-
zielona plama. Następnie pla-
ma ulega zagniwaniu, a na jej 
powierzchni pojawia się sza-
ry nalot grzybni z trzonkami 
konidialnymi i konidiami. Ze 
struktur tych uwalniają się licz-
ne, bezbarwne, owalne zarod-
niki, które infekują następne 
liście uszkodzone wcześniej 
przez np. szkodniki, wiatr, 
mróz, zwierzęta, inne choro-
by, herbicydy. Na łodygach, 
które zaczynają intensywny 

wzrost na wiosnę, obecność 
szarej pleśni jest bardzo groźna. 
Po powstaniu wodnistej plamy 
u podstawy łodygi też pojawia 
się szara grzybnia z zarodnika-
mi i opanowuje cały jej obwód 
lub tylko część. Roślina pora-
żona zamiera lub jeżeli uda się 
zatrzymać chorobę, obumiera 
tylko część łodygi, a z pąków 
bocznych wyrastają nowe pędy. 
Próg szkodliwości potrzebny, 
aby wykonać zabieg w tym 
przypadku to 10-20% oce-
nianych roślin z pierwszymi 
objawami. Podobny próg szko-
dliwości stosujemy przy ochro-
nie chemicznej jeśli zauważymy 
na liściu brunatne lub czar-
ne, owalne plamy o wielkości 
2-5 mm. Oznacza to, że rośliny 
zostały porażone przez grzy-
by rodzaju Alternaria (czerń 
krzyżowych). Plama otoczona 
jest często chlorotyczną ob-
wódką o różnej szerokości. Na 
powierzchni plam widoczna 
jest czarna grzybnia z zarodni-
kami konidialnymi, gotowymi 
do kolejnych infekcji, jak tylko 
warunki wilgotnościowe na 
to pozwolą.

Wiosną można będzie też, 
choć raczej dotychczas było 
to sporadyczne, zaobserwo-
wać objawy cylindrosporiozy 

– choroby często notowanej 
w np. Wielkiej Brynatnii, czy 
Francji. Sprawca tej choroby 
poraża rzepak już jesienią, 
źródłem infekcji są bowiem 
w tym przypadku często na-
siona. Natomiast jej objawy 
w postaci koncentrycznie 
ułożonych białych struktur 
na liściach, które sprawia-
ją wrażenie popękanych na 
powierzchni, widać dopiero 
na wiosnę. W rejonach, gdzie 
długo zalegał śnieg, który 
spadł na niezamarzniętą gle-
bę, można dostrzec niekiedy 
pod obumierającymi liśćmi, 
małe, owalne, od miodo-
wych do brunatno-czarnych 
struktury przetrwalnikowe 
grzybów z rodzaju Typhu-
la (zgnilzna rzepaku). Są to 
organizmy, które chętnie 
w warunkach ograniczone-
go dostępu światła oraz tlenu 
atakują osłabiony rzepak. Na 
zaschniętych liściach widać 
wówczas często nalot grzybni 
o barwie łososiowej. Korzenie 
takich roślin są początkowo 
niezmienione, białokremowe 
i twarde, co je odróżnia od 
korzeni roślin wymarzłych, 
które są wiotkie, brązowe, 
a kora korzeni łatwo oddziela 
się od rdzenia.

Wiosenne odchwaszczanie rzepaku ozimego

Po zimie rzepak jest osłabio-
ny, natomiast chwasty lepiej 
rozwijają się w niższych tempe-
raturach i szybciej wznawiają 
wegetację. Podstawowe zabie-
gi chemicznej ochrony w rze-
paku ozimym powinny być 
wykonane jesienią. W przy-
padku zaniechania jesiennej 
ochrony, wiosną rolnicy mają 
ostatnią szansę na przeprowa-
dzenie zabiegów zwalczania 
chwastów. Skuteczność tych 
zabiegów będzie uzależnio-
na od stanu w jakim uprawy 
rzepaku przetrwały okres zi-
mowego spoczynku. Wiosną 
w uprawach rzepaku często 

nadal występują chwasty, któ-
re bez przeszkód rozwijały się 
jesienią i w dobrej kondycji 
przetrwały zimę. Do nich nale-
żą takie gatunki dwuliścienne, 
jak: bodziszek drobny, chaber 
bławatek, fiołek polny, maruna 
bezwonna, mak polny, przy-
tulia pospolita, tobołki polne, 
tasznik pospolity, a z jedno-
liściennych np.: samosiewy 
zbóż, miotła zbożowa, wy-
czyniec polny i perz właściwy.

Wiosną dobór herbicydów 
do zwalczania chwastów 
dwuliściennych jest bardzo 
ograniczony. Do jednej grupy 
zaliczymy środki zawierające 

w swoim składzie substancję 
czynną chlopyralid w ilości 
300 g/l, jak znany od daw-
na Lontrel 300 SL i jego 
odpowiedniki Clap, Clo-
iphar 300 SL, Effigo Fawo-
ryt 300 SL, Helion 300 SL 
i Vivendi 300 SL, które są 
przeznaczone do niszczenia 
takich chwastów, jak: maru-
na bezwonna, rumian polny, 
rumianek pospolity, chaber 
bławatek, dymnica pospoli-
ta, ostrożeń polny i żółtlica 
drobnokwiatowa, natomiast 
nie niszczą bodziszka drobne-
go, fiołka polnego, gwiazdnicy 
pospolitej, maków, przytuli 

czepnej, tasznika pospolitego, 
tobołków polnych i gorczy-
cy polnej. Wymienione środki 
możemy stosować w rzepaku 
ozimym wiosną od momen-
tu ruszenia wegetacji do po-
czątku wykształcania pąków 
kwiatowych (BBCH od 19 do 
50) w dawkach 0,3 – 0,4 l/ha.

W ostatnim czasie firma In-
nvigo Sp. z o.o. zarejestrowa-
ła trzy nowe herbicydy Pikas 
300 SL, Raldico 300 SL i Zorro 
300 SL, zawierające w swo-
im składzie substancję czyn-
ną pikloram w ilości 300 g/l, 
przeznaczone do zwalczania 
rocznych i wieloletnich chwa-
stów dwuliściennych wiosną 
w rzepaku ozimym, które 
skutecznie niszczą przytulię 
czepną do wysokości 8 cm 
a chwasty rumianowate do 
fazy rozety. Środki należy 
stosować wiosną, w dawce 
0,078 l/ha, po ruszeniu we-
getacji, od początku wydłu-
żania pędu głównego (brak 
międzywęźli), do widocznego 
1 międzywęźla (BBCH 30-31).

Następną grupę stanowią 
środki zawierające dwie sub-
stancje czynne chlopyralid 
w ilości 267 g/l i pikloram 

w ilości 67 g/l. Należą do niej 
herbicydy Galera 334 SL, Cur-
lew 334 SL i Kratos A zalecane 
w dawce 0,35 l/ha do stoso-
wania wiosną, od fazy 9 liścia 
rzepaku do widocznego pierw-
szego międzywęźla (BBCH 19-
31), oraz Barka 334 SL, Cyklop 
334 SL i Gala 334 SL, zale-
cane w dawce 0,25 – 0,35 l/
ha do stosowania wiosną, od 
ruszeniu wegetacji do fazy wy-
tworzenia pąków kwiatowych 
rzepaku (BBCH 20-50). Wy-
mienione herbicydy niszczą 
takie gatunki chwastów, jak: 
rumianowate, dymnicę pospo-
litą, chaber bławatek, ostrożeń 
polny i przytulię czepną, którą 
najskuteczniej niszczą w mło-
dych stadiach rozwojowych do 
wysokość i 8 cm, a chwasty 
rumianowate znajdujące się 
w fazie rozety.

Do zwalczania chwastów 
jednoliściennych, jak: samo-
siewy zbóż, miotła zbożowa, 
wyczyniec polny, życice, wie-
chlina roczna i perz właściwy 
przeznaczone są graminicy-
dy, które wiosną zaleca się 
stosować po ruszeniu wege-
tacji na chwasty znajdujące się 
w fazie od 2-4 liści do końca 

krzewienia (BBCH 12/14-29). 
Jest to duża grupa środków, 
do której należą herbicydy 
zawierające takie substancje 
czynne, jak np.:
• chizalofop-P-etylu (np. Achi-

ba 05 EC, Lablador 05 EC, 
Leopard Extra 05 EC, Targa 
Super 05 EC i Taurus 05 EC 
zalecane w dawkach 1–1,2 l/
ha oraz Buster 100 EC, Inve-
sto 100 EC, Jenot 100 EC, 
Pilot Max 10 EC, Szogun 
10 EC i Targa 10 EC zalecane 
w dawkach 0,4–0,5 l/ha),

• fluazyfop-P-bytylu (Fusi-
lade Forte 150 EC, Trivko 
w dawkach 0,75–2 l/ha),

• propachizafop (Agil-S 
100 EC, Bosiak 100 EC 
w dawce 0,5–1.5 l/ha).
Wiosną nie należy opóźniać 

zabiegów chemicznej ochrony 
rzepaku, gdyż chwasty w okre-
sie rozwoju organów genera-
tywnych są mniej wrażliwe na 
stosowane herbicydy i trzeba 
stosować wyższe dawki środ-
ków do ich zwalczania.

mgr Marek Badowski
IUNG – PIB

Zakład Herbologii 
i Technik Uprawy Roli

Wrocław

Niechronione plantacje rzepaku reagują na zachwaszczenie znacznym obniżeniem plonowania.

c.d. art. ze str. 16
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Nowe odmiany kukurydzy

W doświadczeniach odmia-
nowych lat 2017-2018 wystar-
czającą plenność i wczesność 
uzasadniającą zarejestrowanie 
wykazały 23 nowe odmiany. 
Wśród nich 14 to odmiany 
ziarnowe, 9 kiszonkowych.

Poniżej zamieszczono cha-
rakterystyki nowych odmian. 
Uszeregowano je alfabetycz-
nie według kierunków użyt-
kowania i grup wczesności, 
w których były oceniane przed 
zarejestrowaniem.

Litery SC oznaczają odmia-
ny mieszańcowe dwuliniowe 
(pojedyncze), i TC odmiany 
mieszańcowe trójliniowe.

Obok nazw odmian po-
dano skrótowe nazwy firm 
hodowlano-nasiennych lub 
przedstawicieli hodowców. 
Charakteryzując odmiany, po-
równywano je z wzorcami od-
powiednich grup wczesności, 
którymi były zestawy odmian 
zarejestrowanych w poprzed-
nich latach oraz odmiany 
z CCA (które zostały włączone 
do doświadczeń PDO), ocenia-
ne w danej grupie.

Użytkowanie na ziarno
Grupa wczesna
Amavit (KWS)
Odmiana dwuliniowa, FAO 

230. Plon ziarna bardzo duży. 
Udział ziarna w masie kolby 
średni. Wigor roślin w począt-
kowej fazie wegetacji średni. 
Rośliny średniej wysokości, 
o średniej odporności na wy-
leganie. Odporność na fuza-
riozę łodyg i kolb średnia, na 
głownię łodyg i głownię kolb 
– średnia; na omacnicę proso-
wiankę – średnia.

ES Yakari (Euralis)
Odmiana dwuliniowa, FAO 

220. Plon ziarna duży. Udział 
ziarna w masie kolby średni. 
Wigor roślin w początkowej 

fazie wegetacji średni. Rośliny 
średniej wysokości, o średniej 
odporności na wyleganie. Od-
porność na fuzariozę łodyg 
i kolb dość duża, na głownię 
łodyg dość mała, na głownię 
kolb dość duża; na omacnicę 
prosowiankę – średnia.

KWS Stefano (KWS)
Odmiana dwuliniowa, 

FAO 230. Plon ziarna bardzo 
duży. Udział ziarna w masie 
kolby mniejszy. Wigor roślin 
w początkowej fazie wegetacji 
średni. Rośliny dość wysokie, 
o przeciętnej odporności na 
wyleganie. Odporność na fuza-
riozę łodyg i kolb dość duża, 
na głownię kolb – dość duża, 
na głownię łodyg – mniejsza; 
na omacnicę prosowiankę 
– średnia.

Obbelisc (KWS)
Odmiana dwuliniowa, FAO 

230. Plon ziarna bardzo duży 
do bardzo dużego. Udział 
ziarna w masie kolby średni. 
Wigor roślin w początkowej 
fazie wegetacji średni. Rośliny 
średniej wysokości, o przecięt-
nej odporności na wyleganie. 
Odporność na fuzariozę łodyg 
dość duża, na fuzariozę kolb 
średnia, na głownię łodyg 
dość duża, na głownię kolb 
średnia; na omacnicę proso-
wiankę – średnia.

RGT Colectixx (RAGT)
Odmiana dwuliniowa, 

FAO 230. Plon ziarna bardzo 
duży. Udział ziarna w masie 
kolb większy. Wigor roślin 
w początkowej fazie wegetacji 
średni. Rośliny średniej wyso-
kości, o średniej odporności 
na wyleganie. Odporność na 
fuzariozę łodyg większa, na 
fuzariozę kolb i głownie – śred-
nia, na omacnicę prosowiankę 
– średnia.

RGT Irenoxx (RAGT)

Odmiana dwuliniowa, 
wczesność na pograniczu grup 
wczesnej i średniowczesnej, 
FAO 230-240. Plon ziarna 
duży. Udział ziarna w masie 
kolb większy. Wigor roślin 
w początkowej fazie wegetacji 
średni. Rośliny średniej wyso-
kości, o średniej odporności 
na wyleganie. Odporność na 
fuzariozę łodyg dość dużą, na 
fuzariozę kolb – średnia, na 
głownię łodyg i kolb – dość 
duża; na omacnicę prosowian-
kę – średnia.

SM Pomerania (HR Smolice)
Odmiana trójliniowa, FAO 

200. Plon ziarna mniejszy. 
Udział ziarna w masie kolby 
średni. Wigor roślin w począt-
kowej fazie wegetacji średni. 
Rośliny wysokie, o dość do-
brej odporności na wyleganie. 
Odporność na fuzariozę łodyg 
i kolb dość duża, na głownię 
kolb – średnia, na głownię ło-
dyg – dość duża; na omacnicę 
prosowiankę średnia.

Grupa średniowczesna
Henley (Limagrain)
Odmiana dwuliniowa, FAO 

240. Plon ziarna duży. Udział 
ziarna w masie kolby średni. 
Wigor roślin w początkowej 
fazie wegetacji średni. Rośliny 
średniej wysokości, o średniej 
odporności na wyleganie. Od-
porność na fuzariozę łodyg 
i kolb –średnia, na głownie 
kukurydzy – średnia; na omac-
nicę prosowiankę – średnia.

Kidemos (KWS)
Odmiana dwuliniowa, FAO 

250. Plon ziarna bardzo duży. 
Udział ziarna w masie kolby 
średni. Wigor roślin w począt-
kowej fazie wegetacji średni. 
Rośliny niższe o średniej od-
porności na wyleganie. Od-
porność na fuzariozę łodyg 

Obecnie Krajowy rejestr liczy 195 odmian kukurydzy 
(48 krajowych i 147 zagranicznych).

c.d. art. na str. 20
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oraz głownie łodyg i kolb dość 
duża, na fuzariozę kolb – śred-
nia; na omacnicę prosowiankę 
– średnia.

SY Glorius (Syngenta)
Odmiana dwuliniowa, FAO 

240. Plon ziarna duży. Udział ziarna 
w masie kolby średni. Wigor roślin 
w początkowej fazie wegetacji śred-
ni. Rośliny wysokie, o średniej od-
porności na wyleganie. Odporność 
na fuzariozę łodyg dość duża, na 
fuzariozę kolb średnia, na głownię 
kolb i łodyg – średnia; na omacnicę 
prosowiankę – średnia.

Vitalico (KWS)
Odmiana trójliniowa, FAO 

240. Plon ziarna bardzo duży. 
Udział ziarna w masie kolby 
średni. Wigor roślin w począt-
kowej fazie wegetacji średni. 
Rośliny dość wysokie, o średniej 
odporności na wyleganie. Od-
porność na fuzariozę łodyg dość 
dużą, na fuzariozę kolb średnia, 
na głownię łodyg i kolb dość 
duża; na omacnicę prosowiankę 

– mniejsza.
Grupa średniopóźna
Farmumba (FarmSaat)
Odmiana dwuliniowa, FAO 

260. Plon ziarna duży. Udział 
ziarna w masie kolb średni. Wi-
gor roślin w początkowej fazie 
wegetacji dość dobry. Rośliny 
średniej wysokości o średniej 
odporności na wyleganie. Od-
porność na fuzariozę łodyg dość 
duża, na fuzariozę kolb oraz 
głownie – średnia; na omacnicę 
prosowiankę – średnia.

Hardware (FarmSaat)
Odmiana dwuliniowa, FAO 

260. Plon ziarna duży. Udział 
ziarna w masie kolb mniejszy. 
Wigor roślin w początkowej 
fazie wegetacji średni. Rośli-
ny średniej wysokości, o śred-
niej odporności na wyleganie. 
Odporność na fuzariozę łodyg 
i kolb oraz głownie średnia; 
na omacnicę prosowiankę 
– średnia.

RGT Himalayaxx (RAGT)

Odmiana dwuliniowa, FAO 
280. Plon ziarna duży. Udział 
ziarna w masie kolb większy. 
Wigor roślin w początkowej fazie 
wegetacji średni. Rośliny średniej 
wysokości, o średniej odporno-
ści na wyleganie. Odporność na 
fuzariozę łodyg i kolb oraz głow-
nię łodyg średnia, na głownię 
kolb – dość duża; na omacnicę 
prosowiankę – średnia.

Użytkowanie na kiszonkę
Grupa wczesna
Astardo (Saatbau Linz)
Odmiana trójliniowa, FAO 

230. Plon ogólny suchej masy 
duży, plon świeżej masy duży. 
Strawność dobra do bardzo do-
brej. Wigor roślin w począt-
kowej fazie wegetacji średni. 
Rośliny niższe. Odporność na 
głownię kukurydzy na kol-
bach dość dużą, na łodygach 
– średnia.

RGT Oxxford (RAGT)
Odmiana dwuliniowa, FAO 

220. Plon ogólny suchej masy 

duży, plon świeżej masy średni. 
Strawność dobra. Wigor roślin 
w początkowej fazie wegetacji 
średni. Rośliny średniej wyso-
kości. Odporność na głownię 
kukurydzy na kolbach średnia, 
na łodygach  dość duża.

Grupa średniowczesna
ES Bond (Euralis)
Odmiana dwuliniowa, FAO 

240. Plon ogólny suchej masy 
bardzo duży, plon świeżej masy 
duży. Strawność zła do średniej. 
Wigor roślin w początkowej fa-
zie wegetacji średni. Rośliny 
wysokie. Odporność na głownię 
kukurydzy na kolbach mniejsza, 
na łodygach średnia.

ES Joker (Euralis)
Odmiana dwuliniowa, FAO 

240. Plon ogólny suchej masy 
duży, plon świeżej masy duży. 
Strawność średnia. Wigor roślin 
w początkowej fazie wegetacji 
średni. Rośliny średniej wysoko-
ści. Odporność na głownię kuku-
rydzy na kolbach poniżej średniej, 

na głownię łodyg średnia.
SM Boryna (HR Smolice)
Odmiana trójliniowa, FAO 

250. Plon ogólny suchej masy 
duży, plon świeżej masy bar-
dzo duży. Strawność dobra. 
Wigor roślin w początkowej 
fazie wegetacji średni. Rośliny 
dość wysokie. Odporność na 
głownię kukurydzy na kolbach 
i łodygach średnia.

SM Podole (HR Smolice)
Odmiana trójliniowa, FAO 

250. Plon ogólny suchej masy 
duży, plon świeżej masy duży. 
Strawność dobra do bardzo do-
brej. Wigor roślin w począt-
kowej fazie wegetacji średni. 
Rośliny średniej wysokości. Od-
porność na głownię kukurydzy 
na kolbach i łodygach średnia.

Grupa średniopóźna
Codizouk (Caussade)
Odmiana dwuliniowa, FAO 

260. Plon ogólny suchej masy 
duży, plon świeżej masy bardzo 
duży. Strawność zła do średniej. 

Wigor roślin w początkowej fazie 
wegetacji średni. Rośliny dość 
wysokie. Odporność na głownię 
kukurydzy na kolbach większa, 
a na łodygach mniejsza.

Franceen (Limagrain)
Odmiana dwuliniowa, FAO 

260. Plon ogólny suchej masy 
duży, plon świeżej masy duży. 
Strawność zła do średniej. Wi-
gor roślin w początkowej fazie 
wegetacji średni. Rośliny niższe. 
Odporność na głownię kuku-
rydzy na kolbach średnia, a na 
łodygach większa.

SM Piast (HR Smolice)
Odmiana trójliniowa, FAO 

280. Plon ogólny suchej masy 
bardzo duży, plon świeżej masy 
bardzo duży. Strawność zła. Wi-
gor roślin w początkowej fazie 
wegetacji średni. Rośliny dość 
wysokie. Odporność na głownię 
kukurydzy na kolbach i łody-
gach duża.

Karolina Piecuch
COBORU

Słupia Wielka

Tabela 1.Odmiany wpisane do Krajowego rejestru w roku 2019
(wyniki doświadczeń rejestrowych 2017-2018)  Doświadczenia na ziarno

Lp. Odmiany
Hodowca/

Pełnomocnik 
hodowcy

Licza 
FAO

Plon ziarna przy 
14% wody
 (dt z ha)

Wilgotność ziarna 
w czasie zbioru

(%)

Wysokość 
roślin 
(cm)

% wzorca odchylenia od wzorca

1 2 3 4 5 6

Wzorzec – grupa wczesna 115,8 23,8 278

1 Amavit KWS 230 110 0,5 12

2 KWS Stefano KWS 230 108 -0,4 12

3 RGT Irenoxx RAGT 230 106 2,2 0

4 RGT Colectixx RAGT 230 105 1,5 -4

5 Obbelisc KWS 230 104 -0,4 5

6 ES Yakari Euralis 220 103 -1,4 6

7 SM Pomerania HR Smolice 200 93 -2,2 3

Wzorzec – grupa średniowczesna 118,6 22,9 277

8 Kidemos KWS 250 107 0,6 -10

9 Vitalico KWS 240 104 -0,6 11

10 SY Glorius Syngenta 240 103 0,7 11

11 Henley Limagrain 240 102 -0,5 8

Wzorzec – grupa średniopóźna 117,4 24,8 284

12 Hardware FarmSaat 260 107 0,2 0

13 Farmumba FarmSaat 260 104 0,3 -6

14 RGT Himalayaxx RAGT 280 104 1,7 4

Tabela 2. Odmiany wpisane do Krajowego rejestru w roku 2019(wyniki doświadczeń rejestrowych 
2017-2018) Doświadczenia na kiszonkę

Lp. Odmiany
Hodowca/

Pełnomocnik 
hodowcy

Liczba FAO

Plon 
su-

chej masy
 (dt z ha)

Zawartość suchej 
masy (%)

Plon 
ogólny 
świe-

żej masy
(dt z ha)

Wysokość 
roślin 
(cm)

ogólny w całych roślinach

% wzorca odchylenia od wzorca % wzorca
odchylenia 

od wzorca

1 2 3 4 5 7 9 10

Wzorzec – grupa wczesna 190,7 35,5 544 284

1 Astardo Saatbau Linz 230 104 0,3 104 -12

2 RGT Oxxford RAGT 220 103 0,8 101 6

Wzorzec – grupa średniowczesna 190,3 36,0 534 282

3 ES Bond Euralis 240 107 -0,7 108 13

4 ES Joker Euralis 240 104 -0,7 106 6

5 SM Podole HR Smolice 250 102 -1,0 104 9

6 SM Boryna HR Smolice 250 102 -1,7 107 13

Wzorzec – grupa średniowczesna 195,6 36,5 543 292

7 SM Piast HR Smolice 280 106 -1,6 111 16

8 Codizouk Caussade 260 103 -0,3 104 7

9 Franceen Limagrain 260 102 -0,2 103 -15

c.d. art. ze str. 19
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ELAMIA  FAO 210 – NOWOŚĆ -  mocna GRACZKA na rynku
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SCHELEM FAO 250-260  - NOWOŚĆ – 107% wzorca w doświadczeniach PZPK w 2017 r. 
OP MAURRA FAO 240 - 250 - NOWOŚĆ - w rejestracji 2018 r.
OPCJA FAO 240 - wysoki plon na słabszych glebach

TRAWY-MIESZANKI:

PL-1  - EKSPRESOWY wiosenny plon 
PL-2 – pasza z TURBO-doładowaniem
PL-3 – WYSOKOBIAŁKOWA karma przez wiele lat
PL-4 – UNIWERSALNE źródło paszy 
PL-5 – dopasowana na ŁĄKI i PASTWISKA 
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R E K L A M A

Przygotowanie pola do siewu kukurydzy

Prawidłowa struktura gle-
by oraz optymalna dostępność 
składników pokarmowych 
przyczyniają się do szybkich 
i wyrównanych wschodów 
roślin, przez co zwiększają się 
szansę na uzyskanie zadowa-
lających plonów.

Przygotowania do uprawy 
kukurydzy należy rozpocząć 
od wyboru odpowiedniego sta-
nowiska. Roślina ta nie ma wy-
sokich wymagań dotyczących 
stanowiska, ale nie najlepiej 
toleruje gleby ciężkie, podmo-
kłe, zimne i nadmiernie prze-
suszone. Dużo lepiej udaje się 
natomiast na glebach średnich, 
lekkich i torfowych o uregulo-
wanych odczynie i stosunkach 
wodnych. Najlepszymi roślina-
mi przedplonowymi dla kuku-
rydzy są ziemniaki lub buraki 
uprawiane na oborniku, rośliny 
strączkowe i motylkowate. Gor-
szym przedplonem są zboża, 
ponieważ przyczyniają się do 
pogorszenia właściwości fizy-
ko-chemicznych gleby, pozosta-
wiają po sobie niewiele resztek 
pożniwnych i mogą przyczy-
niać się do wzrostu poziomu 
zachwaszczenia. W praktyce są 
one jednak najczęstszym przed-
plonem dla kukurydzy, dlatego 
ważne jest, aby kompensować 
ich wpływ za pomocą nawo-
żenia organicznego.

Sposób uprawy roli pod ku-
kurydzę jest stosunkowo prosty 
i zależy od rodzaju przedplonu. 
Po zbiorze zbóż oraz mieszanek 
zbożowo-strączkowych wyko-
nujemy podorywkę, a następnie 
kilkukrotne bronowanie w celu 
zniszczenia chwastów oraz orkę 
zimową. Po roślinach okopo-
wych z reguły wyrównujemy 
tylko powierzchnię pola i wyko-
nujemy orkę głęboką. Natomiast 
po roślinach motylkowatych 
i trawach przeprowadzamy tale-
rzowanie i orkę zimową. Kuku-
rydza stosunkowo dobrze znosi 
również uprawę w monokultu-
rze. Należy jednak pamiętać, iż 
długotrwały brak zmianowa-
nia może doprowadzić do tak 
zwanego „zmęczenia” gleby, 
polegającego na pogorszeniu 
jej właściwości fizyko-chemicz-
nych, wyczerpaniu określonych 
składników pokarmowych oraz 
nasileniu występowania pato-
genów wywołujących choro-
by i szkodniki, co w rezultacie 
przyczynia się do stopniowego 
obniżania poziomu plonowania.

Wiosenne zabiegi uprawo-
we mają na celu wyrównanie 
powierzchni pola, uzyskanie 

korzystnej struktury gruzeł-
kowatej gleby, zabezpieczenie 
rezerw wody zgromadzonej 
w okresie zimy oraz wymie-
szanie nawozów z wierzch-
nią warstwą gleby. Należy 
je przeprowadzić możliwie 
jak najwcześniej, kiedy tylko 
warunki wilgotnościowe na 
to pozwolą, tak aby uniknąć 
głębokich kolein po kołach 
ciągników i maszyn niszczą-
cych strukturę gleby. Zabiegi 
te należy wykonać płytko, aby 
nie spowodować nadmierne-
go rozpylenia i przesuszenia 
roli. W ich efekcie następuje 
przerwanie parowania, które 
przyczynia się do szybszego 
ogrzewania się gleby. Na gle-
bach lekkich należy wykonać 
bronowanie broną zębową 
ciężką lub zestawem bron zę-
bowych z wałem strunowym. 
Nie zaleca się stosowania na-
rzędzi i maszyn aktywnych ze 
względu na ryzyko nadmierne-
go spulchnienia i przesuszenia 
roli. Z kolei na glebach średnich 
i ciężkich bronowanie należy 
zastąpić włókowaniem. Coraz 
bardziej powszechne staje się 
stosowanie różnego rodzaju 
agregatów uprawowych, które 
łącząc w sobie działanie kilku 
oddzielnych narzędzi pozwalają 
na odpowiednie doprawienie 
pola i uzyskanie wyrównanej 
powierzchni do siewu najczę-
ściej przy jednym przejeździe. 
Kukurydza wykształca silnie 
rozbudowany wiązkowy system 
korzeniowy i w związku z tym 
źle toleruje gleby płytko spulch-
nione i nadmiernie zagęszczo-
ne poniżej warstwy ornej. Aby 
temu przeciwdziałać zaleca się 
głęboszowanie pól, które po-
lega na spulchnieniu warstwy 
podornej bez odwracania i wy-
dobywania jej na powierzchnię 
roli, przez co poprawie ulegają 
stosunki powietrzno-wodne 
w glebie. Przykładem odmiany, 
która wytwarza silnie rozbudo-
wany system korzeniowy jest 
DKC3787 (FAO 270). Dzięki 
doskonałej penetracji gleby 
przez korzenie mieszańce te 
mają lepszy dostęp do wody 
i składników pokarmowych 
i dobrze znoszą stresowe wa-
runki uprawy, co przyczynia się 
do wysokiego i przede wszyst-
kim stabilnego plonowania.

Nieodzownym elementem 
współczesnej technologii 
uprawy kukurydzy są różnego 
rodzaju uproszczenia agrotech-
niczne, które wskutek zmniej-
szenia ilości i intensywności 

wykonywanych zabiegów upra-
wowych przyczyniają się do 
uzyskania oszczędności cza-
su i nakładów. Technologie 
te różnią się między sobą 
stopniem uproszczenia pod-
stawowej agrotechniki i po-
legają na zastąpieniu uprawy 
płużnej kultywatorowaniem 
lub bronowaniem, uprawie 
pasowej lub uprawie zerowej, 

czyli siewie nasion za pomocą 
specjalistycznych siewników 
w nieuprawioną glebę (bezpo-
średnio w ściernisko lub mulcz). 
Stosując uproszczone systemy 
uprawy należy jednak pamię-
tać, iż przynoszą one korzy-
ści głównie w przypadku gleb 
żyznych i tych utrzymanych 
w wysokiej kulturze, czyli po-
siadających właściwą strukturę, 

zasobność w składniki pokar-
mowe i związki organiczne oraz 
o uregulowanym odczynie i sto-
sunkach wodnych. Długotrwa-
łe lub nieumiejętne stosowanie 
uproszczeń uprawowych może 
doprowadzić do pogorszenia 
ich właściwości fizyko-che-
micznych oraz biologicznych, 
przyczyniając się do obniżenia 
poziomu plonowania.

Uprawa gleby pod kukurydzę 
nie jest skomplikowana i skupia 
się wokół stworzenia roślinom 
optymalnych warunków ter-
micznych i wilgotnościowych 
do prawidłowego wzrostu i roz-
woju. Staranne jej wykonanie 
przyczyni się do zwiększenia 
szansy na uzyskanie wysokich 
plonów.

Marcin Liszewski

Odpowiednie przygotowanie pola do siewu jest podstawowym zabiegiem agrotechnicznym w uprawie 
kukurydzy.
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Współtwórcy plonu

Gleba jest podstawowym, 
ale niestety zaniedbywanym 
i niedocenianym, zasobem na-
turalnym oraz podstawowym 
elementem umożliwiającym 
produkcję roślinną. Kluczo-
wym celem jej uprawy powin-
no być dążenie do tego, by była 
w jak najlepszej kondycji, co 
w znacznej mierze zależne 
jest od równowagi pomiędzy 
poszczególnymi fazami gleby, 
w tym mikroorganizmami za-
mieszkującymi to środowisko.

Gleba to „naturalna ma-
nufaktura biologiczna”. 
Zasiedlają ją bakterie, pro-
mieniowce, grzyby, porosty, 
glony, pierwotniaki, nicie-
nie, roztocza, skoczogonki, 
wazonkowce, dżdżownice, 
stawonogi, zwierzęta i rośliny 
wyższe. Cała ta bioróżnorod-
ność wpływa na niezliczoną 
ilość procesów zachodzących 
w glebie, determinuje je. Orga-
nizmy glebowe między innymi 
przyczyniają się do przemian 
materii, w wyniku których 
dotychczas niedostępne dla 
roślin formy związków stają 
się łatwo przyswajalne, biorą 
też czynny udział w procesach 
denitryfikacji, nitryfikacji bądź 
wiązania azotu atmosferycz-
nego. Ponadto, specyficzne 
interakcje zachodzące w ry-
zosferze pomiędzy roślinami 
a mikroorganizmami wpły-
wają na prawidłowy rozwój 
korzeni i nadziemnej biomasy. 
To właśnie mikroflora glebo-
wa zwiększa odporność ro-
ślin na choroby, odpowiada 
za efektywniejsze zaopatrzenie 
w składniki odżywcze i sub-
stancje bioaktywne. Niektóre 
bakterie żyjące w ryzosferze 
są zdolne do wiązania azo-
tu atmosferycznego, a także 
uwalniania niedostępnych 
składników pokarmowych 
znajdujących się w glebie. 
Współżycie korzeni roślin 
z grzybami mikoryzowymi 
przynosi roślinom korzyści, 
które polegają na wspoma-
ganiu pobierania wody i soli 
mineralnych oraz tworzeniu 
naturalnej bariery ochronnej 
przed fitopatogenami. Niektó-
re z saprofitycznych grzybów 
wspomagają procesy przemia-
ny materii organicznej, zwięk-
szają dynamikę i zdolność 
kiełkowania. Dzięki zdolno-
ściom do szybkiego zasiedla-
nia gleby ograniczają rozwój 
czynników chorobotwórczych, 
a przez to zwiększają zdrowot-
ność i ogólną kondycję upraw.

Istnieje ścisła korelacja po-
między glebą, mikroorgani-
zmami a roślinami. Wkład 
mikroorganizmów w ten skom-
plikowany układ zależności 
jest olbrzymi. Gwarantują one 
utrzymanie równowagi biolo-
gicznej gleby. 

Pamiętajmy, iż organizmy 
glebowe wpływają pozytywnie 
na jej właściwości, a od kon-
dycji gleby zależy rentowność 
produkcji. Producenci rolni, 
użytkownicy gruntów mają 
olbrzymi wpływ na kondycję 
gleby i jej życie biologiczne. 
Zawartość materii organicznej 
w glebie zależy w znacznym 
stopniu od systemu uprawy 
roli, zmianowania oraz nawo-
żenia, przede wszystkim or-
ganicznego. Bioróżnorodność 
gleb jest stale zagrożona. Każ-
dy zabieg chemiczny zubaża 
życie biologiczne gleb. Niektó-
re związki trafiające do gleby 
są trudno biodegradowalne. 
Przedostawanie się ich do pod-
łoża zakłóca równowagę eko-
systemu glebowego, zmniejsza 
populację mikroflory. Zarów-
no intensywna uprawa, jak 
i nadmierna chemizacja rol-
nictwa ujemnie wpływają na 
bioróżnorodność ekosystemu 
glebowego. Nie tylko pogar-
szają  właściwości i znacząco 
redukują aktywność mikroor-
ganizmów, ale także prowadzą 
do kumulacji niebezpiecznych 
związków. Dodatkowo są od-
powiedzialne za namnażanie 
się patogenów, które coraz czę-
ściej są odporne na działanie 
substancji aktywnych środków 
ochrony roślin. Aktualnie ten 
problem ma zasięg globalny. 
Dlatego też troska o naturalną 
mikroflorę glebową i wzrost 
bioróżnorodności powinien 
być priorytetem każdego rol-
nika i ogrodnika.

Stale rosnące znaczenie 
rolnictwa zrównoważonego 
skłania zarówno środowi-
sko naukowe, producentów 
nawozów, jak i rolników 
i ogrodników do poszuki-
wania technologii, które 

umożliwią ograniczenie sto-
sowania nawożenia mineral-
nego i redukcję stosowanych 
pestycydów, oczywiście przy 
utrzymaniu wysokich plonów 
o odpowiednich parametrach 
handlowych. Dlatego coraz 
powszechniej powinno się 
korzystać z takich innowa-
cyjnych technologii, które 
nie tylko w znaczący sposób 
zwiększą ilość składników 
pokarmowych, jakie rośliny 
mogą czerpać ze źródeł gle-
bowych, ale poprawią jakość 
gleb. Przykładem może być 
zastosowanie innowacyjnych 
produktów zawierających kon-
sorcja pożytecznych mikroor-
ganizmów. Zapewniają one 
kompleksowe oddziaływanie 
na rośliny oraz odpowiednie 
ukierunkowanie procesów 
zachodzących w glebie i ry-
zosferze. Korzystnym rozwią-
zaniem jest wybór preparatów 
z serii Bactim. Mikroorgani-
zmy w nich zawarte zostały 
wyselekcjonowane z systemu 
korzeniowego roślin, ryzosfery 
i gleby. Oprócz wykorzysty-
wania obornika i prawidłowe-
go zagospodarowania resztek 
pożniwnych oraz stosowania 
odpowiednich płodozmianów 
i uprawy międzyplonów na 
zielony nawóz, warto rozwa-
żyć włączenie do agrotechniki 
zabiegów poprawiających ja-
kość gleb, przede wszystkim 
zaś stosowania preparatów 
zawierających mikroorgani-
zmy. Pamiętajmy jednak, iż 
tego typu produkty są skutecz-
ne pod warunkiem, że są one 
standaryzowane, to znaczy, iż 
zawierają tylko odpowiednio 
wyselekcjonowane szczepy, 
które mają szansę zasiedlić 
ekosystem w odpowiedniej, 
potwierdzonej certyfikatem 
ilości.

Gleba to dziedzictwo przy-
szłych pokoleń, a zachowa-
nie jej w dobrej kondycji jest 
obowiązkiem i odpowiedzial-
nością producentów rolnych.

Anna Rogowska 

Właściwości, żyzność i struktura gleby bezpośrednio 
przekładają się na plonowanie roślin.
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Uprawa grochu

Uprawiany jest głównie ze 
względu na wartościowe na-
siona, które zawierają dużo 
białka oraz są ważnym źró-
dłem aminokwasu – lizyny, 
którego zawartość w 1 kg na-
sion wynosi około 15 g, czyli 
3-4 razy więcej niż w ziarnie 
zbóż. Ponadto groch siewny 
podobnie jak inne gatunki 
roślin strączkowych posiada 
zdolność do wiązania azotu 
atmosferycznego, co ma zna-
czenie zarówno ekologiczne 
jak i ekonomiczne.

Wymagania glebowe
Wymagania glebowe grochu 

są zróżnicowane w zależności 
od typu odmiany i kierunku 
uprawy. Odmiany jadalne mają 
większe wymagania niż pa-
stewne, zwłaszcza barwnie 
kwitnące. Do uprawy gro-
chu najlepsze są gleby o dużej 

zawartości związków orga-
nicznych, zasobne w wapń, 
o odczynie zbliżonym do obo-
jętnego pH (6,5-7,2).

Przedplon
Najlepszym przedplo-

nem dla grochu są zboża 
w 3 i 4 roku po okopowych 
na oborniku. Należy unikać 
stanowiska bezpośrednio po 
okopowych, gdyż w tych wa-
runkach wytwarza on nad-
mierną masę wegetatywną 
i często silnie wylega, co nie 
sprzyja wytworzeniu nasion 
oraz naraża plantację na sil-
niejsze porażenie przez cho-
roby i szkodniki. Nie należy 
również uprawiać grochu po 
sobie lub innych gatunkach 
roślin strączkowych, czy mo-
tylkowatych wieloletnich, gdyż 
występujące bakteriofagi mogą 
niszczyć bakterie brodawkowe. 

Przerwa w uprawie na danym 
polu powinna wynosić 4-5 lat. 
Uprawa roli pod groch polega 
najczęściej na wykonaniu po-
dorywki lub kultywatorowania 
i kilkakrotnym bronowaniu 
niszczącym wschodzące chwa-
sty a następnie wykonaniu 
głębokiej orki przedzimowej. 
Wiosną należy przed siewem 
glebę doprawić, najlepiej za 
pomocą zestawu uprawowego.

Nawożenie
W uprawie grochu stosu-

je się najczęściej niewielkie 
dawki nawożenia mineral-
nego azotem (ok. 20 kg/ha), 
a wielkość nawożenia fosfo-
rowo-potasowego zależy od 
zasobności gleby w te składniki 
(w przeciętnych warunkach 
glebowych zaleca się wysiew 
około 50 kg P2O5/ha i 70 kg 
K2O/ha).

Odmiany
Odmiany grochu siew-

nego są zróżnicowane pod 
względem wymagań siedli-
skowych (odmiany na gleby 
dobre i gleby słabsze) oraz kie-
runku użytkowania (jadalne 
– ogólnoużytkowe i pastew-
ne). Ponadto przy wyborze 
odmiany należy kierować się 
tzw. „Rekomendacją odmian” 

opracowaną przez COBORU 
w Słupi Wielkiej, tzn. odpo-
wiednim dopasowaniem od-
miany do rejonu kraju.

Wysiew nasion
Groch wysiewa się wcześnie 

wiosną, najlepiej, o ile pozwo-
lą na to warunki pogodowe 
w końcu marca lub na po-
czątku kwietnia, na głębokość 
5-8 cm i w rozstawie 15-20 cm. 
Groch należy uprawiać w za-
gęszczeniu około 100 roślin 
na 1 m2. Nasiona grochu 
charakteryzują się zróżnico-
waną wielkością w zależności 
od odmiany oraz wartością 
użytkową uwarunkowaną 
czystością i zdolnością kieł-
kowania. Z tego względu ilość 
wysiewu waha się w szerokich 
graniach i wynosi najczęściej 
od 180 do 250 kg/ha.

Normę wysiewu (kg/ha) na-
leży wyliczać ze wzoru: wysiew 
= a b/c (kg/ha);

gdzie: a – zakładana obsa-
da roślin,

b – masa 1000 nasion,
c – wartość użytkowa na-

sion (czystość x zdolność 
kiełkowania).

Przed wysiewem nasion na-
leży zastosować zaprawę grzy-
bobójczą zalecaną do grochu, 
a gdy przerwa w uprawie tego 
gatunku na danym polu była 
dłuższa niż 4-5 lat, należy za-
prawić je również szczepion-
ką bakteryjną przeznaczoną 
do nasion grochu. Przy czym 
około 2 tygodnie przed siewem 
należy zastosować zaprawę na-
sienną, a dopiero, bezpośred-
nio przed siewem szczepionkę 
bakteryjną.

Wysiew nasion wykony-
wany jest zwykle siewnikami 
zbożowymi z kołeczkowym 
zespołem wysiewającym 

przystosowanym do wysie-
wu nasion grubych. Możliwy 
jest również siew punktowy, 
gwarantujący bardzo dobrą 
równomierność rozmieszcze-
nia roślin w łanie, ale wyma-
ga on stosowania specjalnego 
siewnika.

Regulacja zachwaszczenia
W zasiewach grochu wy-

stępują zarówno dwuli-
ścienne gatunki chwastów 
(najczęściej: : komosa biała, 
przytulia czepna, gatunki ru-
mianowate, ostrożeń polny, 
gorczyca polna, gwiazdnica 
pospolita, rdesty, przetacz-
nik, żółtlica drobnokwia-
towa), jak i jednoliścienne 
(najczęściej:  perz właściwy, 
owies głuchy, prosowate). 
Najskuteczniejszym sposobem 
ograniczenia zachwaszczenia 
w zasiewach grochu są zabie-
gi mechaniczno-chemiczne. 
Dość skutecznym i tanim za-
biegiem niszczenia chwastów 
jest przedsiewne i posiewne 
bronowanie pola. Do che-
micznego zwalczania chwa-
stów w zasiewach grochu 
mogą być stosowane herbicydy 
doglebowe i powschodowe, 
zgodnie z zaleceniami Instytut 
Ochrony Roślin-PIB w Pozna-
niu. Skuteczność herbicydów 
doglebowych zależy w dużej 
mierze od przebiegu warun-
ków pogodowych. W latach 
suchych mogą one działać 
słabiej i dlatego może wystą-
pić konieczność stosowania 
herbicydów powschodowych.

Zwalczanie chorób
Najczęściej występującymi 

i najgroźniejszymi chorobami 
grochu są: askochytoza, fuza-
rioza, rdza grochu oraz mącz-
niak prawdziwy i rzekomy 
grochu. Najskuteczniejszym 

sposobem ograniczenia strat 
powodowanych przez te cho-
roby jest zapobieganie ich wy-
stępowaniu. Dlatego bardzo 
ważne jest przestrzeganie za-
sad poprawnej agrotechni-
ki (zdrowy materiał siewny, 
zwalczanie chwastów, pra-
widłowe zmianowanie) oraz 
wybór odmian o zwiększonej 
odporności na niektóre choro-
by. Podstawowym zabiegiem 
ochrony chemicznej jest za-
prawianie materiału siewnego, 
a w przypadku wystąpienia 
pierwszych objawów choro-
bowych opryskiwanie roślin 
preparatami zalecanymi przez 
Instytut Ochrony Roślin-PIB 
w Poznaniu.

Zwalczanie szkodników
Do najczęściej występu-

jących i najgroźniejszych 
szkodników grochu należą: 
oprzędziki, mszyce, pachów-
ka strąkóweczka i strąkowiec 
grochowy. Strąkowiec grocho-
wy jest trudny w zwalczaniu, 
ponieważ jego chrząszcze na 
plantacjach grochu pojawiają 
się przez długi okres. Szkod-
nika tego można częściowo 
zwalczać stosując zaprawianie 
nasion, które niszczy chrząsz-
cze znajdujące się w nasionach 
lub na najwcześniej pojawia-
jących się roślinach. W nie-
których latach może wystąpić 
także pachówka strąkówecz-
ka, szkodnik którego larwy 
uszkadzają i zanieczyszczają 
nasiona. W celu niszczenia 
szkodników grochu należy 
stosować insektycydy zale-
cane przez Instytut Ochrony 
Roślin-PIB w Poznaniu.

prof. dr hab. Janusz Podleśny
IUNG-PIB w Puławach

Groch siewny jest jednym 
z najpopularniejszych gatunków roślin 
strączkowych uprawianych w naszej strefie 
klimatycznej.
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Bayer prezentuje nowości

Emesto Silver, to specjali-
styczna zaprawa fungicydowa, 
przeznaczona do zaprawiania 
na mokro sadzeniaków ziem-
niaka przed oraz w trakcie 
sadzenia. Zaprawa jest reko-
mendowana dla ziemniaków, 
uprawianych do celów kon-
sumpcyjnych, przemysłowych 
i nasiennych. Stosowanie jej 
ma na celu zabezpieczenie 
plantacji ziemniaka przed jed-
ną z najgroźniejszych chorób 
okresu kiełkowania i wscho-
dów, jaką jest rizoktonioza 
ziemniaka.

Stosowanie zaprawy wpły-
wa także na ograniczenie coraz 
częściej występującej choro-
by, jaką jest parch srebrzysty. 
Zwalcza też grzyby z rodza-
ju Fusarium oraz Phoma, 
wpływając na ograniczanie 
suchej zgnilizny bulw i gan-
greny – fomozy. Emesto Silver 
zawiera dwie substancje ak-
tywne o działaniu systemicz-
nym: penflufen 100 g/l oraz 
protiokonazol 18 g/l. W efekcie 
uzyskuje się szybkie i równo-
mierne wschody sadzeniaków. 
Zaprawa pomaga zapewnić 

wysoką jakość i zdrowotność 
plonów: bulwy nie tracą wody 
i zachowują naturalną twar-
dość, ogranicza się liczbę bulw 
małych i zdeformowanych. Za-
lecana dawka to 20 ml prepa-
ratu w 1-1,5 l wody na 100 kg 
sadzeniaka.

Conviso Smart, to inno-
wacyjna technologia do zwal-
czania chwastów w burakach 
cukrowych. Powstała ona przy 
współpracy firm Bayer i KWS. 
System składa się z herbicy-
du, opartego na substancjach 
z grupy inhibitorów ALS, oraz 
specjalnie wyhodowanych 
odmian buraka cukrowego, 
tolerancyjnych na wymienio-
ne substancje. Dwa kompo-
nenty to: odmiany buraków 
cukrowych Smart KWS oraz 
dedykowany do nich herbi-
cyd Conviso One. Odmiany 
buraków cukrowych Smart 
KWS to odmiany powstałe 
w wyniku klasycznych metod 
hodowli (selekcji); charakte-
ryzuje je całkowita toleran-
cja herbicydu Conviso One 
i jednocześnie pełnia cech 
komercyjnych.

Herbicyd o szerokim spek-
trum zwalczanych chwa-
stów dwuliściennych, w tym 
trudnych do zwalczania, oraz 
jednoliściennych; samosiewy 
zbóż, rzepaku iburakochwa-
sty odmian tradycyjnych. 
Składnikami Conviso One 
są foramsulfuron i tienkarba-
zon metylu. Środek pobierany 
jest poprzez liście i korzenie 
chwastów. Działanie doglebo-
we ma wpływ na ograniczanie 
zachwaszczenia wtórnego.

Zwalczanie chwastów w sys-
temie Conviso Smart jest pro-
ste: należy zwracać uwagę na 
stadium rozwojowe komosy 
białej - powinna mieć 2 liście 
właściwe w trakcie pierwszego 
zabiegu 0,5l/ha i maksymal-
nie do 4 liści w trakcie dru-
giego zabiegu (w takiej samej 
dawce). Możliwy jest również 
oprysk jednorazowy (1l/ha), 
kiedy komosa ma już 4 liście 
właściwe. Zalecana dawka to 
1,0 l/ha na sezon.

Źródło: Bayer
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Na rzecz innowacyjnego, zrównoważonego rolnictwa.

Nietypowa sytuacja na rynku ziemniaka

Przez ubiegłoroczną suszę 
sytuacja na rynku ziemniaka 
jest – dla plantatorów - świet-
na. Choć dla konsumentów 
wcale tak różowo nie wyglą-
da, bo ziemniak w detalu jest 
drogi. I mimo to, że plon ziem-
niaka nie był wielki, to cena 
pozwala producentom odrobić 
poniesione straty. O sytuacji 
rynkowej rozmawiamy z Ra-
dosławem Przybylskim z Po-
morsko Mazurskiej Hodowli 
Ziemniaka.

Jak Pan to ocenia?
Rzeczywiście, z punktu wi-

dzenia konsumenta cena deta-
liczna ziemniaka jest wysoka. 
Oczywiście jest to sytuacja ko-
rzystna dla producentów, bo 
mogą odrobić zaległości z prze-
kropnego 2017 roku. Trzeba się 
cieszyć z obecnej koniunktury 
ponieważ trudno stwierdzić, 
jakie będą ceny w przyszłych 
latach, ale można założyć, że 
drugi taki rok raczej szybko 
się nie powtórzy.

Wówczas mokry rok 
przełożył się na duże bul-
wy, a ubiegły – suchy – na 
drobne. Jak to się rozkładało 
w regionach?

Ubiegłe dwa lata były skraj-
nie różne, w 2018 roku mała 
ilość opadów oraz wysokie 
temperatury były niekorzystne 
dla wszystkich roślin upraw-
nych. Jednak mimo ogólno-
krajowej suszy były rejony 
gdzie wody nie brakowało ze 
względu na opady poburzowe 
m.in. w rejonach Warmii, Ma-
zur oraz południowej Polsce. 
Skutki suszy odczuwalne były 
najbardziej w województwach 
północno-zachodnich oraz –
centralnych– w rejonie Siera-
dza i w Wielkopolsce.

W Wielkopolsce, gdzie po-
sucha regularnie zagraża tej 
uprawie, większość planta-
torów już dawno doszła do 
tego, że bez nawadniania nie 
ma ziemniaków.

Przy profesjonalnej produk-
cji ziemniaka nawadnianie jest 
wskazane, choć są odmiany, 
które doskonale sobie dają 
radę w warunkach suszo-
wych. W Pomorsko Mazur-
skiej Hodowli Ziemniaka są to 
przykładowo Tajfun i Ignacy. 

W minionym roku obie odmia-
ny bardzo dobrze się sprawdzi-
ły, bo na słabszych glebach, 
w warunkach suszy, bardzo 
dobrze plonowały.

A jak wygląda obecnie sy-
tuacja jeśli chodzi o rynek 
sadzeniaka?

Niższa podaż i zwiększo-
ny popyt na sadzeniaki po-
woduje braki ziemniaka i nie 
wszyscy plantatorzy dostaną 
poszukiwaną odmianę. Wy-
gląda na to, że w tym roku 
rynek nie da rady uzupełnić 
tej luki. Również w krajach 
zachodnich odczuwalny jest 
deficyt, więc i tam nie ma du-
żych ilości sadzeniaka i ziem-
niaka jadalnego.

Jeśli w związku z niedobo-
rem, ceny sadzeniaka pójdą 
jeszcze bardziej w górę, to 
ziemniak z uprawy wysoko-
nakładowej, stanie się uprawą 
prawie ekstremalną. Wielu 
plantatorów się wykruszy? 
Ilu ich zostanie?

W naszej Spółce sadzeniaki 
nie podrożały współmiernie 
do ziemniaka jadalnego. Po-
morsko Mazurska Hodowla 
Ziemniaka wychodzi z zało-
żenia, że mimo dobrego roku 
nie winduje cen sadzeniaka. 

Chcemy utrzymać stałych oraz 
pozyskiwać nowych klientów, 
zależy nam na stałej współ-
pracy. W odniesieniu do licz-
by plantatorów, to tendencje 
rynkowe wyraźnie wskazują 
na to, że mamy coraz mniej 
małych producentów ziem-
niaka na rzecz producentów 
wielkotowarowych.

A w przypadku ziemniaka 
skrobiowego? W minionych 
latach uchodził on za najbar-
dziej opłacalny kierunek pro-
dukcji, również ze względu 
na dodatkowe dopłaty. Tu 
decydująca była dobra od-
miana i bliskość do firmy 
przetwórczej.

Producenci ukierunkowują 
produkcję na to co jest opłacal-
ne, więc ziemniak skrobiowy 
cieszy się dużym powodze-
niem. Wysoka cena ziemniak 
jadalnego w pewnym stopniu 
spowoduje, że część rolników 
poczyni kroki w kierunku jego 
uprawy. Jednak nie skreślał-
bym ziemniaka skrobiowego, 
ponieważ jest on na przestrze-
ni lat znacznie stabilniejszym 
sektorem i będzie miał wciąż 
duże znaczenie. Pomorsko Ma-
zurska Hodowla Ziemniaka 
posiada szereg bardzo dobrych 

odmian skrobiowych tj. Jubi-
lat, Boryna, Mieszko, Kaszub, 
Amarant czy Hinga, oraz od-
mian o podwyższonej skrobi 
przeznaczonych również na 
rynek przetwórczy tj. Mazur, 
Magnolia czy Laskara.

Wymiana materiału siew-
nego – która dotyczy zarów-
no nasion jak i sadzeniaka 
ziemniaka – w naszym kra-
ju nie jest imponująca. Czy 
w przypadku ziemniaka za-
interesowanie sadzeniakami 
kwalifikowanymi i nowymi 
odmianami jest większe, jak-
by porównać to procentowo 
na przykład do zbóż?

Jest różnie, to kwestia indy-
widualna. Jeśli chodzi o od-
miany - jedni trzymają się 
sprawdzonych rozwiązań, inni 
szukają nowości. Część produ-
centów wymienia materiał co 
rok czy dwa lata, a inni raz na 
kilka lat. W Polsce wymienial-
ność materiału sadzeniako-
wego jest coraz większa, choć 
do krajów zachodniej Europy 
na razie jeszcze nam daleko. 
Jednak mam nadzieję, że te 
dysproporcje z czasem będą 
niwelowane. Wszak zdrowy sa-
dzeniak to wysoki plon, a co za 
tym idzie większe przychody.

Alicja Szczypta
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Większa pomoc de minimis – 
jest decyzja KE

Z 15 000 euro do 20 000 euro 
w okresie trzech lat podatko-
wych zwiększona została po-
moc de minimis dla jednego 
przedsiębiorstwa prowadzącego 
działalność w zakresie produkcji 
podstawowej produktów rol-
nych (gospodarstwa rolnego).

Natomiast limit pomocy, 
którą gospodarstwa rolne 
w Polsce mogą otrzymać ze 
środków budżetu krajowego 
i budżetu jednostek samorzą-
du terytorialnego w okresie 
trzech lat podatkowych została 
zwiększona z 225.700.000 euro 
do 295.932.125 euro.

22 lutego 2019 r. Komisja 

Europejska opublikowa-
ła rozporządzenie Komi-
sji (UE) 2019/316 z dnia 
21 lutego 2019 r. zmienia-
jące rozporządzenie (UE) nr 
1408/2013 w sprawie stoso-
wania art. 107 i 108 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Euro-
pejskiej do pomocy de minimis 
w sektorze rolnym (Dz. Urz. 
UE L 51 I z 22.02.2019, str. 1).

Rozporządzenie przewidu-
je też wyższy limit dla gospo-
darstwa rolnego (25.000 euro) 
oraz wyższy limit krajowy 
(dla Polski 355.118.550 euro) 
pod warunkiem łącznego 
spełnienia:

• nieprzekroczenia limitu 
sektorowego,

• prowadzenia rejestru cen-
tralnego w celu rejestro-
wania wszelkiej pomocy 
de minimis, z podziałem 
na sektory produkcji rol-
nej w celu zapobiegania 
przekroczenia udzielenia 
pomocy dla jednego sektora 
produkcji rolnej w wysoko-
ści 50 % limitu dla gospo-
darstwa rolnego i 50 % 
limitu krajowego.
Podwyższone limity obowią-

zywać będą od dnia 14 marca 
2019 r. i będzie obowiązywać 
do dnia 31 grudnia 2027 r.

Grupa ORLEN będzie 
współpracować z Krajowym 
Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa 
pod patronatem Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Podczas Europejskiego Fo-
rum Rolniczego w Jasionce, 
spółki z Grupy ORLEN ofi-
cjalnie zainaugurowały współ-
pracę z Krajowym Ośrodkiem 
Wsparcia Rolnictwa. Patronat 
nad projektem „Razem na-
pędzamy polskie rolnictwo” 
objął Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, Jan Krzysztof 
Ardanowski.

Deklarację współpracy 
z KOWR w imieniu Grupy 
ORLEN ogłosił Łukasz Hołu-
bowski, prezes spółki ORLEN 
Paliwa. Współpraca będzie 
dotyczyć gamy produktów 
spółek: ORLEN Paliwa, oferu-
jącej sprzedaż paliw płynnych 
i LPG, IKS Solino - sól paszo-
wą, tabletki solne do uzdatnia-
nia wody, ORLEN Oil - oleje 
i środki smarne, a także karty 

flotowe PKN ORLEN, usługi 
ORLEN Ochrona oraz nawo-
zy azotowe z oferty ANWIL.

Krajowy Ośrodek Wspar-
cia Rolnictwa to instytucja 
o znaczeniu strategicznym 
dla rozwoju tej sfery gospo-
darki. ORLEN to strategiczny 
koncern polskiej gospodarki. 
Z satysfakcją odnoszę się do 
nawiązania ścisłej współpra-
cy tych dwóch podmiotów. 
We współczesnym świecie, 
w tym także dla rolnictwa 
ogromne znaczenie mają pa-
liwa. Produkcja rolna nie może 
się bez nich obejść. Jak dużą 
rolę do tego faktu przywiązuje 
Rząd, świadczy przeznaczenie 
w tym roku w budżecie pań-
stwa 1,2 mld złotych na tzw. 
paliwo rolnicze, zwrot części 
akcyzy zawartej w cenie pali-
wa zużywanego do produkcji 
rolnej. KOWR posiada w swojej 
strukturze strategiczne spół-
ki dbające o rozwój hodowli 
roślin i zwierząt. Dla dalszego 
ich rozwoju duże znaczenie 
będzie miała zadeklarowana 
dziś współpraca z ORLEN – 
powiedział Jan Krzysztof Ar-
danowski, Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi.

Deklaracja współpracy jest 
pierwszym na polskim ryn-
ku działaniem, które w tak 
kompleksowy sposób łączy 

doświadczenie KOWR, roz-
wiązania i produkty Grupy 
ORLEN z potrzebami współ-
czesnego polskiego rolnictwa. 
Jesteśmy przekonani, że projekt 
pt. „Razem napędzamy polskie 
rolnictwo” stanowi ważny krok 
w obliczu zachodzących zmian 
rynkowych i przełoży się na 
konkretne korzyści bizneso-
we dla polskich producentów 
rolnych – powiedziała Moni-
ka Tyska z Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa.

Grupa ORLEN dostrzega 
duży potencjał polskiego rol-
nictwa, które dynamicznie się 
rozwija. Zacieśnienie współ-
pracy z rolnikami to racjonal-
ny krok biznesowy. Ważną rolę 
w tym projekcie odgrywają pa-
liwa, które chcemy sprzeda-
wać rolnikom na atrakcyjnych 
warunkach. Liczymy, że przy-
niesie to wymierne korzyści 
wszystkim stronom. Producen-
ci rolni będą mieli możliwość 
tańszych zakupów w hurcie, 
a bezpośrednie dostawy paliw 
ORLEN zagwarantują wysoką 
jakość i jednocześnie ograni-
czą szarą strefę, co przełoży 
się na większe wpływy do bu-
dżetu Państwa – podkreśla Da-
niel Obajtek, Prezes Zarządu 
PKN ORLEN.

Źródło: ANWIL
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Konferencja 
poświęcona suszy

Konferencja przerosła 
nasze oczekiwania, zarów-
no zainteresowanie, liczba 
uczestników, wysoki poziom 
referatów jak i wypracowane 
już dziś wnioski - podkreśla 
Bogusław Berka, prezes firmy 
„Agromax” z Raciborza, po-
mysłodawca i współorganiza-
tor III Konferencji Naukowo 
– Technicznej pn. „Jak ratować 
polskie rolnictwo przed skut-
kami suszy?”, która odbyła się 
20 i 21 lutego w Zakrzowie.

Dwa dni inspirujących spo-
tkań, przydatnych informacji 
oraz ciekawych rozwiązań - tak 
w skrócie można podsumo-
wać III Konferencję Naukowo 
- Techniczną „Jak ratować pol-
skie rolnictwo przed skutkami 
suszy?”. W Zakrzowie spotkali 
się zarówno praktycy jak i na-
ukowcy z branży rolniczej, któ-
rzy wspólnie pochylili się nad 
problemem suszy.

Susza jest poważnym proble-
mem i wyzwaniem ale po tym, 
co tutaj widzę wiem, że jeste-
śmy w stanie z tym realnie wal-
czyć i temu przeciwdziałać. Po 
rozmowie z Ministrem Janem 
Krzysztofem Ardanowskim 
chciałbym przekazać Państwu 
pozdrowienia i życzyć owoc-
nych obrad oraz zapewnić, że 
program dla rolnictwa będzie 
tym, który szuka najlepszych 
rozwiązań – zapewnił Senator 
RP Adam Gawęda.

Spotkanie zainicjowano 
referatem dr inż. Edyty Kruk 
podsumowującym działa-
nia realizowane po ostat-
niej konferencji poświęconej 
erozji wodnej, która odbyła 
się w 2015r. Organizatorzy 
wielokrotnie podkreślali 
znaczącą rolę, specjalnie po-
wołanego na tę okoliczność, 
zespołu złożonego z wysokiej 
klasy fachowców. Dzięki temu 
możliwe jest wypracowywa-
nie odpowiednich działań, 
które stopniowo wdrażane 

pomagają znaleźć rozwiązania 
na nurtujące rolników kwe-
stie. Potwierdzeniem tych słów 
jest prowadzenie przez firmę 
„Agromax” wraz z naukowca-
mi z Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie badań opartych 
na wnioskach z poprzedniej 
konferencji.

Warto wspomnieć, że 
w Polsce gromadzimy jedy-
nie 6% wody, która odpływa 
z obszaru naszego kraju. Po-
tencjalnie mówi się, że mo-
glibyśmy gromadzić nawet 
15% tego odpływu. Dlatego 
podjęcie odpowiednich dzia-
łań jest konieczne - Potrzebne 
są działania, które powinny 
być odpowiednio zaplanowa-
ne, zaprojektowane, zrealizo-
wane i eksploatowane, gdyż 
tego problemu nie rozwiąże 
się z dnia na dzień. Dlatego 
trzeba podjąć bardzo stanow-
cze kroki, które pozwolą na 
realizację przedsięwzięć zwią-
zanych z budową zbiorników 
wodnych w krótszym czasie – 
mówił prof. Krzysztof Ostrow-
ski z Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie, współorganizator 
konferencji. Podczas dwóch 
dni uczestnicy mogli wysłu-
chać łącznie 19 referatów wy-
głoszonych przez specjalistów 
oraz naukowców, którzy do 
tematu suszy podeszli wie-
lowymiarowo. Kilka prelek-
cji dotyczyło szczegółowego 
omówienia problemu suszy 
w obliczu globalnych zmian 
klimatu. Sporo uwagi poświę-
cono na analizę jej skutków 
w rolnictwie - z perspekty-
wy ekonomicznej, gospodar-
czej i przyrodniczej. Ponadto 
uczestnicy mogli przyjrzeć się 
bliżej ogólnopolskiemu Syste-
mowi Monitoringu Suszy oraz 
poznać systemowe i prawne 
rozwiązania wspomagające 
ograniczanie problemu. Nie 
zabrakło również przykładów 
przeciwdziałania suszy poprzez 

racjonalne gospodarowanie 
zasobami wodnymi. Warto 
dodać, że w konferencji, na 
zaproszenie organizatorów, 
udział wzięli także naukowcy 
ze Słowacji, którzy wzbogaci-
li spotkanie o doświadczenia 
z własnych regionów. Tym sa-
mym inicjatywa zyskała rangę 
międzynarodowej. Niezbęd-
nym elementem spotkana były 
wnioski, które opracowywał 
powołany specjalnie na tę 
okoliczność zespół. Podczas 
podsumowania zostały one 
zaprezentowane szerokiemu 
gronu rolników – Jak można 
było to wyraźnie odczuć prze-
krój tematów, które dotyczy-
ły suszy był bardzo szeroki. 
Susza to nie tylko brak opa-
dów ale także zasoby wodne 
w glebie, działania jakie mogą 
podjąć rolnicy w celu oszczęd-
nego użytkowania wody ale 
również kroki, które należy 
zapoczątkować na szczeblu 
rządowym i samorządowym 
w celu podjęcia budowy inwe-
stycji umożliwiającej groma-
dzenie wody. Jak wykazano 
sumy roczne opadów w na-
szym kraju nie zmieniają się 
a jedynie ich rozkład w czasie 
– powiedział prof. Krzysztof 
Ostrowski.

Trzeba problem wody zacząć 
traktować bardzo poważnie, 
bo ona okazuje się najważniej-
szym czynnikiem, a za chwilę 
może stać się towarem defi-
cytowym i przez to bezcen-
nym. Niektórzy nie dostrzegali 
ogromu tego problemu a jak 
widać konferencja była dzia-
łaniem trafionym i spełniła 
swoje zadanie – podsumował, 
Bogusław Berka.

Dwudniową konferencję 
honorowym patronatem ob-
jęli: Jan Krzysztof Ardanowski 
– Minister Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, Wojewoda Śląski 
i Małopolski, Marszałkowie 
województw: śląskiego, ma-
łopolskiego oraz opolskiego 
a także Starosta Powiatu Raci-
borskiego oraz Prezes Zarządu 
„Agromax” i Rektor Uniwersy-
tetu Rolniczego w Krakowie.

Autor - Iwona Cybulska, 
Adventure Media; zdjęcia 
- Aleksandra Dik, Adventu-
re Media 

Więcej informacji: www.
agromax-konferencje.pl

Źródło: Adventure Media
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Międzynarodowe wydarzenie podczas dwóch dni 
zgromadziło ponad pół tysiąca uczestników.
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Od biostymulacji do biofortyfikacji

Naukowcy z większości 
wiodących polskich placó-
wek naukowych omawiali 
zagadnienia związane z zasto-
sowaniem tej grupy prepara-
tów. Wszystkie prezentowane 
podczas spotkania rozwiązania 
służą zwiększeniu efektywno-
ści upraw rolniczych i ogrod-
niczych zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rolnictwa, 
przy jednoczesnej redukcji 
nakładów. Dzięki zastoso-
waniu tego typu preparatów 
polskie rolnictwo ma wpisać 
się w ogólnoświatowy trend 
związany z ograniczeniem 
chemizacji gleb i wód oraz 
poprawą jakości płodów rol-
nych. Podnoszenie świadomo-
ści rolników w tym zakresie to 
aktualnie priorytet środowisk 
naukowych i doradczych.

Ogólne działanie biostymu-
latorów omówił Pan dr hab. 
Dariusz Wrona z Wydziału 
Ogrodnictwa SGGW. Do tej 
grupy zaliczył związki pocho-
dzenia naturalnego, które mają 
za zadnie pozytywnie wpły-
wać na procesy życiowe roślin, 
stymulować je. Ta ingerencja 
realizowana jest na każdym 
z poziomów organizacji biolo-
gicznej poprzez organy, tkanki, 
komórki, procesy fizjologiczne 
i biochemiczne, czyli zmiany 
w metabolizmie, aż po zmiany 
na poziomie molekularnym 
dotyczące ekspresji genów. 
Dzięki zastosowaniu biosty-
mulatorów rośliny mogą wy-
kazywać mniejszą podatność 
na wszelkiego rodzaju stresy, 
a w rezultacie wydawać wyższy 
i lepszy plon.

Aktualnie zmagamy się 
z wyraźnie już odczuwal-
nymi zmianami klimatycz-
nymi i związanymi z nimi 
coraz bardziej ekstremalny-
mi warunkami pogodowymi, 

którym towarzyszą różnorod-
ne czynniki stresujące dla ro-
ślin. W ubiegłym roku był to 
ogromny deficyt opadów, któ-
ry wystąpił w towarzystwie 
bardzo wysokiej temperatu-
ry. Wydawało się, iż susza 
z 2015 roku to sytuacja eks-
tremalna, że takie warunki 
pogodowe prawie w całym 
okresie wegetacyjnym są wy-
jątkiem, nie standardem. Dziś 
możemy ten pogląd zweryfi-
kować. Mamy do czynienia 
z coraz częstszymi sytuacjami, 
kiedy gleba staje się bardziej 
dysfunkcyjna, a znaczenie ak-
tywnego odżywiania zarów-
no roślin, jak i gleby znacząco 
wzrasta. Stosowane w rolnic-
twie rozwiązania mają nie 
tylko wzbogacać glebę w skład-
niki pokarmowe niezbędne 
dla roślin czy też zapobiegać 
ewentualnym niedoborom 
tych składników, ale muszą 
spełniać dodatkowe funkcje – 
poprawiać odżywienie roślin 
aktywując pobieranie i trans-
port składników mineralnych, 
biorąc udział w ochronie ro-
ślin przed stresami, nie tylko 
tymi związanymi z nadmiarem 
czy niedoborem wody, wysoką 
i niską temperaturą, ale tak-
że presją patogenów i innymi 
niekorzystnymi czynnikami, 
wydłużając proces fotosynte-
zy czy też stymulując rośliny 
w newralgicznych fazach wzro-
stu. Receptą na te problemy 
może być właśnie włączenie 
do standardowych zabiegów 
biostymulatorów, gdyż ich 
działanie sprowadza się do 
podwyższenia naturalnie 
występującej u roślin odpor-
ności bądź tolerancji na dany 
czynnik, zwiększając ich wigor 
i siły witalne, a tym samym 
ułatwiając im przezwycięża-
nie niekorzystnych warunków. 

Zastosowanie prewencyj-
ne, bez wystąpienia stresu, 
spowoduje, iż roślina lepiej 
wykorzysta swój potencjał 
– genetycznie uwarunkowa-
ne możliwości – wyda wyż-
szy plon.

Podczas spotkania prezento-
wane były wyniki długoletnich 
badań nad poszczególnymi 
preparatami i omawiane były 
możliwości ich zastosowania 
w uprawach sadowniczych, 
warzywniczych i typowo rol-
niczych. W uprawach sadow-
niczych skupiono się przede 
wszystkim na eliminacji skut-
ków stresu związanego z niską 
temperaturą – uszkodzeniami 
mrozowymi i przymrozkami 
wiosennymi, a także popra-
wą efektywności kwitnienia. 
Racjonalne i umiejętne wy-
korzystanie biostymulatorów 
może powodować uniknięcie 
wpływu negatywnych czyn-
ników na plonowanie lub też 
zredukować je do minimum. 
Możliwości regeneracji roślin 
są bardzo duże. Potrafią one sa-
modzielnie przezwyciężyć wie-
le niekorzystnych warunków 
i czynników uruchamiając sze-
reg szlaków metabolicznych. 
Jednakże reakcja roślin jest 
często niewystarczająca, trwa 
zbyt długo i dlatego obniża 
się wielkość i jakość plonu. 
Biostymulatory zwiększają 
aktywność komórek, a tym 
samym regenerację, wzmac-
niają wzrost i plonowanie.

Prelegent omówił działanie 
Tytanitu, głównego produktu 
wykorzystywanego w strate-
gii wspomagania naturalnej 
odporności, który nie tylko 
aktywuje i zwiększa natu-
ralne procesy fizjologiczne 
roślin, ale także wyjątkowo 
korzystnie wpływa na para-
metry jakościowe i ilościowe 

plonu. Z jego badań wynika, iż 
zastosowanie preparatu zwięk-
sza zawartość chlorofilu, co 
intensyfikuje fotosyntezę i po-
zytywnie wpływa na przyrost 
biomasy i plonu, a także zna-
cząco poprawia efektywność 
procesu zapylenia oraz two-
rzenia nasion i owoców. Do 
podobnych wniosków doszła 
kolejna prelegentka, Pani dr 
hab. Monika Bieniasz z Uni-
wersytetu Rolniczego (Katedra 
Sadownictwa i Pszczelnictwa) 
w Krakowie. Zaprezentowała 
ona wpływ tego biostymula-
tora na fizjologię kwitnienia.

Dużo uwagi organizato-
rzy konferencji poświęcili 
także preparatom zawierają-
cym w swym składzie krzem. 
Pierwiastek ten zwiększa efek-
tywność procesu fotosyntezy 
poprzez korzystniejszą ekspo-
zycję roślin, w znaczący spo-
sób oddziałuje na zwiększenie 
tolerancji oraz odporności na 
stresy, zmniejsza podatność 
na wyleganie, zabezpiecza 
przed utratą wody oraz re-
dukuje wnikanie patogenów. 
Bierze też udział w tworzeniu 
mechanicznej bariery w ścia-
nach komórkowych oraz 
w przestrzeniach między-
komórkowych, jak również 
i we wnętrzu komórek. Takie 
wzmocnienie ścian komórko-
wych to powstanie naturalnej 
bariery przeciwdziałającej ata-
kowi patogenów.

O jednym z biostymulato-
rów opartych o krzem mówił 
Pan dr hab. inż. Arkadiusz 
Artyszak z SGGW (Wydział 
Rolnictwa i Biologii). Omówił 
wpływ preparatu Optysil na 
plonowanie buraka cukrowe-
go, przedstawił szerokie moż-
liwości wykorzystania krzemu 
do dokarmiania dolistnego tej 
uprawy. Z jego badań wynika, 

iż zastosowanie krzemu w do-
listnym programie nawożenia 
korzystnie przekłada się i na 
biologiczny i technologiczny 
plon cukru.

Z kolei naukowcy z Instytu-
tu Ochrony Roślin w Poznaniu 
badali wpływ krzemu i tytanu 
na ograniczanie występowania 
chorób w różnych uprawach 
oraz ograniczanie żerowania 
szkodników. W imieniu całego 
zespołu sprawozdanie z cyklu 
kilkuletnich badań przedsta-
wiła Pani dr Joanna Zamojska. 
Doświadczenia wykazały ko-
rzystny wpływ obydwu prepa-
ratów na plonowanie rzepaku 
i pszenicy ozimej oraz kukury-
dzy. Zaobserwowano również 
pozytywne oddziaływanie ta-
kiego nawożenia na zmniej-
szenie podatności roślin na 
porażenie przez grzyby i ataki 
szkodników.

Wykład Pana dr hab. Syl-
westra Smolenia z Uniwersy-
tetu Rolniczego w Krakowie 
(Wydział Biotechnologii 
i Ogrodnictwa), poświęcony 
był biofortyfikacji roślin. Bio-
fortyfikacja to wzbogacanie 
roślin uprawnych w korzyst-
ne dla konsumenta związki 
żywieniowe. Celem jest wy-
produkowanie żywności, 
która posiada dodatkowy, 
pozytywny wpływ na zdro-
wie, zdecydowanie większy 
niż wynikający z naturalnych 
wartości odżywczych roślin. 
To przyszłość rolnictwa. Pre-
legent skupił swoją uwagę na 
związkach mineralnych, mó-
wił przede wszystkim o wzbo-
gacaniu roślin w selen i jod. 
Jedną z alternatywnych me-
tod wprowadzania właśnie 
jodu do diety jest bioforty-
fikacja roślin. To sposób na 
zdrowszą żywność, mniejszą 
zachorowalność na choroby 

spowodowane niedoborami 
między innymi składników 
mineralnych. Oprócz hodow-
li nowych odmian, głównym 
narzędziem umożliwiającym 
biofortyfikację jest właściwa 
agrotechnika, przede wszyst-
kim zaś odpowiednie nawoże-
nie zarówno doglebowe, jak 
i dolistne. Osiągnięcie tego 
zadania możliwe jest przez 
odpowiednią biostymulację.

Wszystkie polskie ośrodki 
naukowe, pracujące na rzecz 
rolnictwa, mają w centrum 
swojej uwagi biostymulato-
ry. Dzieje się tak nie bez przy-
czyny, bowiem dotychczasowe 
badania i doświadczenia po-
twierdzają wszechstronne ko-
rzyści płynące ze stosowania 
tych preparatów. Mają korzyst-
ny wpływ na ogólny rozwój 
i wzrost roślin, wspomagają 
ich odporność na wszelkiego 
rodzaju stresy, a także zmniej-
szają ich podatność na pora-
żenie patogenami. Dzięki ich 
stosowaniu osiągnąć można 
wysoki i jakościowo zadowa-
lający plon, nawet w trudnych 
warunkach pogodowych. Co 
istotne, wprowadzenie bio-
stymulatorów do praktyki 
rolniczej jest korzystne dla 
środowiska. Preparaty tej 
grupy to bez wątpienia przy-
szłość rolnictwa, ogrodnictwa 
i sadownictwa. Przyszłością, 
zwłaszcza dla konsumentów, 
jest biofortyfikacja roślin. Ro-
śliny wzbogacone wartościo-
wymi dla ludzkiego organizmu 
składnikami będą mieć niewąt-
pliwie dobry wpływ na nasze 
zdrowie, a także będą sprzyjać 
ograniczaniu zachorowalno-
ści na wiele chorób, w tym 
nowotworowych. To bardzo 
ważny aspekt społeczny pro-
wadzonych badań.

Anna Rogowska

W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się konferencja 
poświęcona biostymulatorom.

Zapobiec degradacji gleb
Resort środowiska poinfor-

mował, że otrzymuje informa-
cje dotyczące degradacji gleb 
oraz nakładów niezbędnych do 
zachowania ich odpowiednie-
go stanu. Szczególne potrzeby 
w tym zakresie identyfikowa-
ne są w obszarze wapnowania 
gleb użytkowanych rolniczo 
(ze względu na ich charakte-
rystykę chemiczną). Mając 

na uwadze m.in. pismo Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
do wojewódzkich funduszy 
ochrony środowiska i go-
spodarki wodnej oraz Naro-
dowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej, jak również wcześniejsze 
wnioski Krajowej Rady Izb 
Rolniczych (oraz izb regional-
nych) dotyczących wznowienia 

finansowania zabiegu wapno-
wania gleb ze środków fundu-
szy ekologicznych, Minister 
Środowiska przekazał stano-
wisko w tym zakresie. Jed-
nocześnie poinformował, że 
podobne apele zostały skiero-
wane (już po udzieleniu tych 
wyjaśnień) m.in. ze strony Po-
morskiej Izby Rolniczej i Izby 
Rolniczej w Opolu.

Minister przekazał, że 
w sytuacji, gdy z oceny wo-
jewódzkich funduszy będzie 
wynikać, że wapnowanie gleb 
może przyczynić się do polep-
szenia jakości środowiska, 
a ponadto udowodnione zo-
staną środowiskowe przesłanki 
wykonania takiego zabiegu – 
nie identyfikuje zasadniczych 
przeszkód dla wsparcia tego 
typu przedsięwzięć. Dotyczy to 
również finansowania tego za-
biegu ze środków Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.

Zaznaczono przy tym, że 
pomoc taka musi być zgod-
na z przepisami obowiązują-
cego prawa, w tym nie stać 
w sprzeczności z zasadą zanie-
czyszczający płaci, być zabie-
giem mającym na celu poprawę 
jakości środowiska (a nie zabie-
giem agrotechnicznym mają-
cym skutkować zwiększeniem 
efektywności wykorzystania 
zasobów rolnych). Analiza 

taka ma szczególne uzasad-
nienie w sytuacji ograniczo-
nych zasobów finansowych, 
którymi dysponują instytu-
cje ochrony środowiska oraz 
konieczności realizacji zadań 
wynikających wprost z przepi-
sów prawa ochrony środowi-
ska, których niezrealizowanie 
skutkowałoby niewdrożeniem 
przez Polskę przepisów prawa 
Unii Europejskiej.

Źródło: KRIR



27marzec 2019 r. | Raport Rolny nr200 G O S P O D A R S T W O

Nowe regulacje prawne dla rolników

• Ustawa z dnia 9 listopada 
2018 r. o zmianie ustawy 
o zwrocie podatku akcyzo-
wego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywa-
nego do produkcji rolnej;

• Ustawa z dnia 9 listopada 
2018 r. o zmianie niektórych 
ustaw w celu ułatwienia sprze-
daży żywności przez rolników 
do sklepów i restauracji;

• Ustawa z dnia 4 październi-
ka 2018 r. o zmianie ustawy 
o produktach pochodzenia 
zwierzęcego oraz ustawy 
o bezpieczeństwie żywności 
i żywienia;

• Ustawa z dnia 22 listopada 
2018 r. o zmianie ustawy 
o paszach;

• Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. 
o zmianie ustawy o ochro-
nie roślin oraz niektórych 
innych ustaw;

• oraz
• Rozporządzenie Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w sprawie księgi rejestracji 
bydła, świń, owiec lub kóz.

• Nowe rozwiązania w zakre-
sie wykorzystania środków 
Funduszu Promocji Mięsa 
Wieprzowego.

• Pierwsza z ustaw wprowadza 
większy zwrot za olej napę-
dowy używany do produkcji 
rolnej:

1. zwiększeniu ulega limit zuży-
wanego oleju napędowego na 
1 ha upraw rolnych z 86 do 
100 litrów na 1 ha użytków 
rolnych,

2. wprowadzony zostaje po raz 
pierwszy limit zużycia oleju 
napędowego w odniesieniu do 
1 dużej jednostki przelicze-
niowej (DJP) bydła, w przy-
padku prowadzenia przez 
producenta rolnego chowu 
lub hodowli bydła, do którego 
przysługuje zwrot części po-
datku akcyzowego zawartego 
w cenie paliwa zakupionego 
do tej produkcji w wysokości 
30 litrów na 1 dużą jednostkę 
przeliczeniową bydła,

3. zmianie ulega termin okre-
ślenia przez Radę Ministrów, 
w drodze rozporządzenia, 
stawki zwrotu podatku ak-
cyzowego na 1 litr oleju na-
pędowego na rok następny, 
tj. do dnia 31 grudnia za-
miast do dnia 30 listopada, 
ze względu na krótki okres 
jaki pozostaje na prace legi-
slacyjne w tym zakresie z za-
chowaniem obowiązujących 
terminów poszczególnych eta-
pów legislacyjnych, wynika-
jący z dnia ogłoszenia przez 

Komisję Europejską kursu 
euro niezbędnego do wyli-
czenia stawki zwrotu podatku 
akcyzowego na dzień 1 paź-
dziernika danego roku.
Kolejne dwie ustawy wpro-

wadzają znaczące ułatwienia 
w produkcji żywności przez 
rolników.

Pierwsza z nich podwyższa 
kwoty przychodów zwolnio-
nych z podatku dochodowego 
od osób fizycznych do 40 tys. 
zł.. Ponadto umożliwia korzysta-
nie ze zwolnienia podatkowego 
przez podmioty (np. prowadzą-
ce rolniczy handel detaliczny) 
prowadzące produkcję i sprze-
daż przetworzonych w sposób 
inny niż przemysłowy produk-
tów roślinnych i zwierzęcych, 
o ile podmioty te korzystałyby 
w procesie produkcji z własne-
go surowca (wymagany jest co 
najmniej 50% udział własnego 
surowca w produkcie) oraz nie 
zatrudniały pracowników. Po 
przekroczeniu limitu 40 tysię-
cy złotych podatek dochodowy 
wynosi 2%.

Druga z tych ustaw wprowa-
dza ułatwienia z zakresu prawa 
żywnościowego odnoszące się do 
procedury rejestracji działalności 
u właściwego organu urzędowej 
kontroli żywności dla podmio-
tów zamierzających prowadzić 
produkcję żywności na małą ska-
lę i jej wprowadzanie na rynek 
w krótkich łańcuchach dystrybu-
cji. Zniesieniu ulega obowiązek 
sporządzania i przedkładania 
powiatowemu lekarzowi wete-
rynarii do zatwierdzenia pro-
jektu technologicznego zakładu 
oraz obowiązek informacyjny 
dla podmiotów prowadzących 
sprzedaż bezpośrednią lub dzia-
łalność marginalną, lokalną 
i ograniczoną. Ułatwione zo-
staje rozpoczęcie działalności 
przez podmioty zamierzające 
prowadzić produkcję żywności 
na niewielką skalę w pomiesz-
czeniach używanych głównie 
jako prywatne domy mieszkalne, 
ale gdzie regularnie przygoto-
wuje się żywność w celu wpro-
wadzania do obrotu. Zniesiony 
zostaje obowiązek zatwierdzenia 
tego rodzaju działalności przez 
właściwy organ Państwowej In-
spekcji Sanitarnej. Od 1 stycznia 
2019 r. podmioty zamierzające 
prowadzić taką działalność są 
zobowiązane jedynie do zło-
żenia wniosku o wpis do reje-
stru zakładów we właściwym 
organie Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej. Powyższe ułatwie-
nie dotyczy w szczególności 

produkcji żywności pochodzenia 
roślinnego.

Uchwalona w 22 listopada 
2018 r. ustawa o zmianie usta-
wy o paszach ma na celu zmianę 
terminu wejścia w życie zakazu 
wytwarzania, wprowadzania do 
obrotu i stosowania w żywieniu 
zwierząt pasz genetycznie zmo-
dyfikowanych oraz organizmów 
genetycznie zmodyfikowanych 
przeznaczonych do użytku pa-
szowego – na dzień 1 stycznia 
2021 r. Ponadto, dodany został 
art. 15a, zgodnie z którym mini-
ster właściwy do spraw rolnictwa 
opracuje i zamieści na stronie 
internetowej Ministerstwa plan 
wykorzystania krajowych źró-
deł białka oraz zminimalizowa-
nia deficytu białka paszowego 
w żywieniu zwierząt w zakresie 
pozyskiwania białka paszowego 
ze źródeł krajowych. Plan za-
wierać będzie w szczególności 
wskazanie:
• alternatywnych źródeł biał-

ka wobec białka genetycznie 
zmodyfikowanego;

• możliwości zwiększenia 
udziału krajowych źródeł 
białka w paszach;

• działań, jakie powinny być 
podjęte w zakresie ogranicza-
nia importu pasz genetycznie 
zmodyfikowanych.
Ostatnia z ustaw, które we-

szły wczoraj w życie to ustawa 
o zmianie ustawy o ochronie 
roślin oraz niektórych innych 
ustaw. Wprowadza ona rozwią-
zania, które umożliwią wyko-
nanie wymagań importowych 
państw trzecich (spoza Unii 
Europejskiej), co jest zasadni-
czym warunkiem utrzymania 
i ubiegania się o otwarcie no-
wych rynków zbytu dla polskich 
towarów rolno-spożywczych.

Aby ułatwić pozyskiwanie 
nowych rynków zbytu uzupeł-
niono dotychczasowe regulacje 
o przepisy dotyczące nadzoru 
nad podmiotami ujętymi w re-
jestrze eksporterów. Podmioty 
wpisane do rejestru eksporte-
rów będą nadzorowane przez 
Państwową Inspekcję Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa lub pod-
mioty prowadzące certyfikację 
w systemie integrowanej pro-
dukcji roślin (IP) – w przypadku 
producentów uczestniczących 
w tym systemie. Rozwiązanie 
takie jest zgodne z wymaga-
niami niektórych państw trze-
cich, a jednocześnie pozwala 
obniżyć koszty oraz zmniej-
szyć obciążenia proceduralne 
zarówno po stronie Inspekcji, 
jak i przedsiębiorców.

Ustawa wprowadza także 
szereg uproszczeń, ogranicza-
jących obciążenia administra-
cyjne i ułatwiających działalność 
rolniczą i gospodarczą.

Obowiązuje również Rozpo-
rządzenie Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 
2018 r. w sprawie księgi rejestra-
cji bydła, świń, owiec lub kóz, 
które wprowadza nowe wzory 
ksiąg rejestracji prowadzonych 
w formie papierowej.

W stosunku do dotychczas 
obowiązujących przepisów roz-
porządzenie wprowadza obo-
wiązek dokonywania zmian 
w księgach rejestracji świń pro-
wadzonych w siedzibach stada 
położonych na obszarze zapo-
wietrzonym, zagrożonym lub 
innym obszarze podlegającym 
ograniczeniom, ustanowionym 
zgodnie z przepisami o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalcza-
niu chorób zakaźnych zwierząt, 
w tym zgodnie z przepisami Unii 
Europejskiej obowiązującymi 
w tym zakresie, w terminie 
2 dni od dnia, w którym na-
stąpiło zdarzenie powodujące 
obowiązek wpisu. W pozosta-
łych przypadkach pozostawiono 
termin 7 dni od dnia, w którym 
nastąpiło zdarzenie powodujące 
obowiązek wpisu na dokonanie 
wpisu w księdze rejestracji.

Rozporządzenie w sprawie 
księgi rejestracji bydła, świń, 
owiec lub kóz umożliwia też od-
stąpienie od obowiązku prowa-
dzenia księgi rejestracji przez tych 
posiadaczy bydła, świń, owiec lub 
kóz, którzy uzyskali dostęp do 
systemu informatycznego Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa obsługującego rejestr 
zwierząt gospodarskich oznako-
wanych i za jego pośrednictwem 
(tzw. portal IRZPlus) zgłaszają 
zdarzenia dotyczące posiada-
nych przez nich zwierząt. Do-
stęp do portalu IRZPlus posiadają 
wszyscy producenci rolni, którzy 
składają wnioski o dopłaty bez-
pośrednie za pomocą systemu 
eWniosek. Pozostali posiadacze 
zwierząt mogą uzyskać dostęp do 
tego portalu zgodnie z procedurą 
określoną w przepisach rozpo-
rządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierp-
nia 2018 r. w sprawie formularza 
internetowego umożliwiającego 
wprowadzenie danych do sys-
temu informatycznego Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, w którym jest prowa-
dzony rejestr zwierząt gospodar-
skich oznakowanych.

Źródło: KRIR

Od 1 stycznia weszły w życie nowe regulacje prawne opracowane przez 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju wsi. Są to:

Przejazd przez pole 
to nie droga

Zarząd KRIR realizując wnio-
sek z zgłoszony podczas XIII 
posiedzenia KRIR zwrócił się 
do Ministra Inwestycji i Rozwo-
ju w sprawie zmian przepisów 
dotyczących ewidencji gruntów 
i budynków, aby na wniosek 
rolników, których grunty zosta-
ły ujęte jako drogi, a nie są tak 
użytkowane, nie był naliczany 
wyższy podatek. Gminy nali-
czają podatek od nieruchomości 
za grunty na działkach ozna-
czonych w ewidencji gruntów 
i budynków jako drogi „dr”.

Takie oznaczenie geodezyjne 
zostało narzucone w ramach 
tzw. modernizacji ewidencji 
gruntów, prowadzonej przez 
starostów. W większości przy-
padków te grunty oznaczone 
jako „drogi” to grunty użyt-
kowane rolniczo. Takie postę-
powanie powoduje dodatkowe 
obciążenia fiskalne rolników 
związanych z odprowadzaniem 
podatku od nieruchomości. 
Zmiana oznaczenia w ewidencji 
gruntów na wniosek rolnika 

jest uciążliwa administracyj-
ne i wykonywana jest na koszt 
wnioskodawcy, czyli rolnika.

Stosownie do wiersza 
18. Drogi – dr pkt 2 ppkt 
1) w tabeli załącznika nr 6 do 
rozporządzenia Ministra Roz-
woju Regionalnego i Budow-
nictwa z dnia 29 marca 2001 r. 
w sprawie ewidencji gruntów 
i budynków (Dz. U. 2016 poz. 
1034) do dróg nie zalicza się 
dróg wewnętrznych wchodzą-
cych w skład gospodarstwa rol-
nego. Zgodnie z ww. przepisem 
grunty zajęte pod wewnętrzną 
komunikację gospodarstw rol-
nych, leśnych oraz poszcze-
gólnych nieruchomości nie 
stanowią dróg w rozumieniu 
przepisów rozporządzenia. 
Grunty te wlicza się do przy-
ległego do nich użytku grun-
towego. Zatem grunty takie co 
do zasady nie powinny pod-
legać opodatkowaniu podat-
kiem od nieruchomości, lecz 
podatkiem rolnym.

Źródło: KRIR

Restrukturyzacja 
zadłużenia 

Z dniem 8 lutego 2019 r na 
podstawie Ustawy z dnia 9 li-
stopada 2018 r. o restruktury-
zacji zadłużenia podmiotów 
prowadzących gospodarstwa 
rolne (Dz. U. z 2019 r. poz. 33) - 
podmiot prowadzący gospo-
darstwo rolne ma możliwość 
ubiegania się o restrukturyza-
cję zadłużenia przez Krajowy 
Ośrodek wsparcia Rolnictwa.

Na stronie internetowej 
KOWR: http://www.kowr.gov.
pl/restrukturyzacja-zadluzo-
nych-podmiotow/przejecie-dlu-
gu-zobowiazania znajdują się 
dokumenty do pobrania.

Przed wypełnieniem doku-
mentów zalecamy szczegóło-
we zapoznanie się z „Zasadami 
przejmowania długu podmiotu 
prowadzącego gospodarstwo 
rolne przez Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa”, określają-
cymi kto i na jakich warunkach 
może ubiegać się o ten sposób 
restrukturyzacji swojego długu.

Zgodnie z art. 3 ust 1 ww. 
przepisów restrukturyzacja go-
spodarstw polega na:

1) udzielaniu przez Agencję 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa podmiotowi prowa-
dzącemu gospodarstwo rolne 
pomocy publicznej w formie:

dopłat do oprocentowania 
kredytu udzielonego przez bank 

na sfinansowanie spłaty zadłu-
żenia powstałego w związku 
z prowadzeniem działalności 
rolniczej, zwanego dalej „kre-
dytem restrukturyzacyjnym”,

pożyczki na sfinansowanie 
spłaty zadłużenia powstałego 
w związku z prowadzeniem 
działalności rolniczej,

2) udzielaniu przez Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, 
podmiotowi prowadzącemu 
gospodarstwo rolne pomocy 
publicznej w formie gwarancji 
zabezpieczającej spłatę kredytu 
restrukturyzacyjnego;

3) przejęciu przez Krajowy 
Ośrodek długu podmiotu pro-
wadzącego gospodarstwo rolne 
powstałego w związku z prowa-
dzeniem działalności rolniczej 
pod warunkiem przeniesienia 
własności całości albo części 
nieruchomości rolnej na rzecz 
Skarbu Państwa.

Obecnie możliwe jest sko-
rzystanie tylko z ostatniej 
formy wskazanej w ww. prze-
pisach pomocy (przejęcie przez 
Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa długu podmiotu 
prowadzącego gospodarstwo 
rolne). Pozostałe formy pomo-
cy zostaną wprowadzone po 
uzyskaniu odpowiedniej noty-
fikacji w Komisji Europejskiej.

Źródło: KRIR
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Cynkomet w Suwałkach

Nowa inwestycja jest odpo-
wiedzią na potrzeby rolników 
i innych klientów spółki z re-
gionu suwalskiego i okolic.

Zainteresowani kupnem 
rolnicy będą mogli obejrzeć 

najnowsze maszyny Cynko-
metu, skorzystać z fachowego 
doradztwa, a także dokonać 
zakupu. Z kolei osoby zainte-
resowane usługą cynkowania 
mogą dostarczyć do punktu 

konstrukcje stalowe, które 
chcą zabezpieczyć przed ko-
rozją za pomocą cynkowania 
ogniowego, realizowanego 
w dwóch oddziałach spółki, 
w Wyszkowie lub Czarnej Bia-
łostockiej, oszczędzając na ich 
transporcie.

- Punkt wyposażony jest 
w odpowiedni sprzęt […], 
w biurze można dopełnić 
wszystkich formalności, a na-
sza flota transportowa zawiezie 
elementy przeznaczone do cyn-
kowania do naszych cynkowni 
i - po zabezpieczeniu - odwiezie 
je z powrotem – mówi Andrzej 
Mantur, kierownik sprzedaży 
i marketingu Cynkometu.
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Cynkomet z Czarnej Białostockiej rozszerza sieć 
dystrybucji.

Kolejny tytuł dla Valtry

Valtra świętuje dodanie 
kolejnego tytułu do swojej 
imponującej listy nagród przy-
znanych maszynom czwartej 
generacji podczas SIMA Show 
2019 w Paryżu. Nowe modele 
HiTech 4 serii A zdobyły tytuł 
„Maszyny roku” w kategorii 
traktorów o mocy poniżej 
150 KM.

Tego wyboru dokonało 
24 dziennikarzy reprezentu-
jących niemalże trzydzieści 
magazynów rolniczych i pu-
blikacji on-line z całej Euro-
py. „Maszyna roku” to jedna 

z najbardziej prestiżowych na-
gród w branży mechanizacji 
rolnictwa przyznawana za zna-
czące innowacje w dziedzinie 
technologii i wydajności.

„Ciągłe uznanie i liczba 
nagród jakie zdobyły nasze 
traktory 4-tej generacji są ab-
solutnie oszałamiające. Na-
sze maszyny zdobyły uznanie 
w oczach niezależnych eks-
pertów i naszych klientów ze 
względu na ich budowę, ale 
przede wszystkich łatwość 
użytkowania. Postrzegamy 
ten sukces jako wynik ciągłej 

ścisłej współpracy z naszymi 
klientami” - komentuje Mikko 
Lehikoinen, Vice-Prezes ds. 
Marketingu w Valtra EME.

Wprowadzone na rynek 
w styczniu tego roku nowe mo-
dele z serii A: A104 i A114 Hi-
Tech 4, oferują nowy poziom 
komfortu i wydajności. Nowa 
przekładnia 16 + 16R została 
zaprojektowana tak, by umoż-
liwiała wygodne użytkowanie 
ciągnika, przyjemność pro-
wadzenia i minimalizację 
konieczności użycia peda-
łu sprzęgła. Przekładnia ma 
cztery zakresy, każdy z czte-
rema prędkościami. W głów-
nym zakresie roboczym od 
4 do 12 km/h dostępnych 
jest sześć prędkości. Szereg 
automatycznych i wstępnie 
zaprogramowanych funkcji 
pozwala operatorom skupić 
się na maszynie i środowisku 
pracy, podczas gdy traktor zaj-
muje się resztą.

Przed zdobyciem tego ostat-
niego wyróżnienia seria A zdo-
była już szereg nagród. Seria ta 
uzyskała tytuł Maszyny Roku 
2017 i zdobyła nagrodę Red 
Dot Design 2018 w kategorii 
„Pojazdy komercyjne”.

Źródło: AGCO
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Traktor serii A HiTech 4 firmy VALTRA zdobywa 
nagrodę za MASZYNĘ ROKU

Od lewej: Benoit Egon (członek jury), Mikko Lehikoinen (Vice-
Prezes ds Marketingu, Valtra EME), Jari Rautjärvi (Vice-Prezes 
Dyrektor Zarządzający, Valtra EME), Ville Mansikkamäki 
(Dyrektor Sprzedaży Valtra EME), Alexandre Chantrelle 
(Krajowy Manager Sprzedaży, Valtra France) oraz Dieter Dänzer 
(członek jury).

Nowości KUHN na AGROTECH
Zgrabiarki jednokaruzelowe 

GA 4431, 4731/4731T 
i 5031/5031T mają szerokość 
roboczą, kolejno: 4.40 m, 
4.65 m i 5.00 m.

Konstrukcja i wyposaże-
nie tych maszyn czynią je 
bardzo łatwymi w obsłudze 
i praktycznymi maszynami 
o małych wymaganiach pod 
względem mocy.

Wyjątkowa konstrukcja 
przekładni nowej generacji 
MASTERDRIVE jest doce-
niana przez najbardziej wy-
magających użytkowników.

Nowe modele zgrabiarek GA 
są bardzo łatwe w prowadze-
niu. Prosta regulacja wyso-
kości zgrabiania gwarantuje 
zebranie czystej paszy. Wydaj-
ność robocza tych maszyn jest 
wysoka, również wtedy, gdy 
pracują na wąskich polach 
o nieregularnych kształtach 
lub na stromych zboczach – 
mały promień skrętu głowicy, 
oś tandemowa i dwa boczne 
amortyzatory w wyposażeniu 
seryjnym zapewniają dosko-
nałe wyrównanie maszyny za 

ciągnikiem w każdej sytuacji.
Prezentowana na targach 

AGROTECH 2019 zgrabiarka 
GA 5031 z karuzelą o śred-
nicy 4 m jest największą na 
rynku zawieszaną zgrabiarką 
jednokaruzelową.

Siewnik punktowy MAXI-
MA 3 gwarantuje regularne 
odstępy między nasionami 
również w trudnych warun-
kach glebowych. Beznarzę-
dziowa regulacja ustawień 
roboczych oraz sterowanie 
elektroniczne sprawiają, że 
nowa generacja siewników 
MAXIMA 3 to maszyny przy-
jazne dla użytkownika, po-
zwalające uzyskać najwyższą 
jakość siewu.

Nowa sekcja wysiewająca 
MAXIMA 3 z napędem elek-
trycznym zapewnia wiele ko-
rzyści dla użytkownika:

Regulacja obsady z kabiny 
ciągnika

Zmienne dawkowanie na-
sion w trakcie pracy

Wyłączanie rzędów stero-
wane przez GPS lub manualne

Wyłączanie rzędów wysiewu 

za pomocą GPS odbywa się 
przez błyskawiczne zatrzyma-
nie silników w poszczególnych 
rzędach, co ogranicza straty 
nasion. Napęd elektryczny 
eliminuje problem poślizgu 
kół w trudnych warunkach 
glebowych, gwarantując bez-
względne przestrzeganie zada-
nej dawki nasion na hektar.

Rozsiewacz nawozu AXIS 
20.2 ISOBUS ze zbiornikiem 
o pojemności od 1000 do 
2300 litrów i szerokości ro-
boczej 12 - 36 m. Jest wypo-
sażony w system regulacji 
przepływu nawozu EMC na 
każdej tarczy osobno. Może 
być dodatkowo wyposażony 
w ramę ważącą służącą do 
wskazywania ilości nawo-
zu pozostałego w zbiorniku. 
Maszyna jest kompatybilna 
z modułem Wi-Fi do przesy-
łania danych. AXIS 20.2 jest 
wyposażony w funkcję regu-
lacji dawki nawozu na każdej 
tarczy osobno za pośrednic-
twem terminala sterującego 
CCI 1200 lub GS 2630.

Firma RAUCH opracowa-
ła nową koncepcję monito-
rowania zasuw oraz punktu 
dozowania nawozu na tar-
cze. Całkowicie zintegrowane 
i uszczelnione serwomotory 
SpeedServo zastępują konwen-
cjonalne siłowniki elektryczne. 
Reagują 2,5-krotnie szybciej, 
co przekłada się na błyskawicz-
ne pozycjonowanie wylotów 
nawozowych. Gwarantują naj-
wyższą precyzję nawożenia, 
umożliwiając bezstopniową 
regulację obrazu wysiewu 
podczas sterowania sekcja-
mi za pomocą GPS. Płynnie 
regulowany obraz wysiewu 
jest dokładnie dostosowany 
do kształtu pola lub klina pola, 
nawet podczas pracy z dużą 
prędkością.

Stalowa belka polo-
wa MTS2 o szerokościach 
18, 20, 21 i 24 m jest kom-
patybilna z opryskiwaczami 
zawieszanymi DELTIS / ALTIS 
/ ALTIS 2 oraz opryskiwaczem 
zaczepianym LEXIS.

Belka MTS2 jest wyposa-
żona w system stabilizacji 
TRAPEZIA i połączona z opry-
skiwaczem za pośrednictwem 
równoległoboku, który spełnia 
rolę aktywnego zawieszenia 
podczas pracy i transportu.

Stworzona z myślą o pro-
stych zabiegach opryskowych, 
belka polowa  MTS2 jest ste-
rowana za pomocą selektora 
funkcji hydraulicznych wbu-
dowanego w panel sterujący 
ciągnika.

Źródło: Kuhn
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Opryskiwacz -MTS2

Zgrabiarka GA 5031

Siewnik punktowy MAXIMA 3 

Serwomotory SpeedServo 
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5 075E
 

75 KM, silnik 2,9 l, 3 cylindry, 
klimatyzacja, przekładnia 

PowrReverser 12/12

(netto)

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

12 8  2 8 0  Z Ł

Rata już od 
820 zł/miesiąc**

5 0 9 0 M
 

90 KM, silnik 4,5 l, 4 cylindry, 
klimatyzacja, przekładnia 

PowrReverser 16/16

(netto)

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

173  73 0  Z Ł

Rata już od 
1194 zł/miesiąc**

510 0 R
 

100 KM, silnik 4,5 l, 4 cylindry, 
przekładnia CommandQuad 

Manual 16/16

(netto)

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

210  210  Z Ł

Rata już od 
1445 zł/miesiąc**

612 0 M
 

120 KM, silnik 4,5 l, 4 cylindry, 
klimatyzacja, przekładnia 

CommandQuad Plus 24/24

(netto)

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

255  25 0  Z Ł

Rata już od 
1755 zł/miesiąc**

**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.

*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.

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

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

WIĘCEJ KOMFORTU
W LEPSZEJ CENIE

R E K L A M A

Używany jak nowy

Ciągniki używane cieszą się 
w naszym kraju niesłabnącym 
zainteresowaniem. Kontrola uży-
wanej maszyny i serwis po zakupie  
pozwala utrzymać ją w dobrym 
stanie technicznym przez dłuższy 
okres i uzyskać wyższą wartość 
na rynku wtórnym przy kolejnej 
odsprzedaży.

Popularność i zaufanie do uży-
wanych ciągników w Polsce nie 
spada, a w ciągu roku rynek nie-
znacznie urósł. W sumie według 
danych CEPiK zebranych przez 
PIGMIUR w 2018 roku zarejestro-
wano łącznie 16661 szt. ciągni-
ków używanych, czyli dokładnie 
293 szt. więcej niż rok wcześniej. To 
z kolei oznacza, że zapotrzebowa-
nie na tego typu pojazdy jest duże.

Co ciekawe, największym zain-
teresowaniem cieszą się ciągniki 
ponad 20-letnie – zarejestrowanych 
9054 szt., w poprzednim roku zare-
jestrowano też dokładnie 5492 szt. 
ciągników liczących sobie 11-20 lat.

Sprawdzenie stanu technicz-
nego pozwoli nie tylko uniknąć 
przykrych niespodzianek w czasie 
pracy, ale też utrzymać wysoką 
wartość maszyny, co jest szcze-
gólnie ważne w przypadku ewen-
tualnej kolejnej odsprzedaży na 
rynku wtórnym.

Kiedy przeprowadzić przegląd?
Kupno zarówno nowego, jak 

i używanego ciągnika to dla 
rolnika ważna inwestycja. O ile 
nabycie nowej maszyny gwaran-
tuje wysoką jakość, o tyle kupno 
używanego ciągnika, może wiązać 
się z pewnym ryzykiem pomimo 
ogólnego sprawdzenia jego stanu 
technicznego.

- Dlatego też, zanim skieruje-
my maszynę do codziennej pra-
cy, warto przeprowadzić przegląd, 
podczas którego specjaliści nie 
tylko wymienią filtry i olej, lecz 
także precyzyjnie zbadają jej stan 
techniczny. To pozwoli uniknąć 
przykrych niespodzianek i przesto-
jów w pracy w momencie, gdy cią-
gnik będzie najbardziej potrzebny 
w polu - mówi Mariusz Zieliński, 
Dyrektor Obsługi Posprzedażowej 
w John Deere Polska.

Ponadto obok sprawdzenia zu-
życia lub uszkodzenia głównych 
elementów mechanicznych, pod-
czas przeglądu specjaliści upewnią 
się, czy zainstalowane są wszystkie 
wymagane aktualizacje oprogra-
mowania, aby zoptymalizować 
koszty eksploatacji, np. zużycie 
paliwa.

Dobrym momentem na przepro-
wadzenie gruntownego przeglądu 
jest czas jesienno-zimowy. Koniec 
jednego sezonu powinien być dla 
rolników początkiem przygotowań 
do kolejnego. Jest to czas, kiedy 

prace polowe zostały zakończo-
ne i warto wówczas zadbać o stan 
techniczny maszyn, których spraw-
ność będzie kluczowa do ciężkich 
zabiegów polowych w nowym 
sezonie.

Pełna wiedza to podstawa
Gruntowny przegląd ciągników 

John Deere jest możliwy dzięki 
programowi Expert Check. W za-
leżności od modelu, sprawdzeniu 
poddaje się od kilkudziesięciu do 
aż 180 pozycji. Taka szczegółowa 
kontrola trwa najczęściej kilka go-
dzin, jest przeprowadzana przez 
przeszkolonych ekspertów serwi-
sowych, którzy znają maszyny, 
dysponują specjalistycznymi na-
rzędziami, fabrycznym programem 
diagnostycznym i wiedzą, które 
elementy wymagają szczególnej 
uwagi. Narzędzia oraz procedura 
kontroli w ramach Expert Check 
została opracowana w oparciu 
o doświadczenie zebrane podczas 
pracy z tysiącami maszyn.

- Po wykonaniu badania rolnik 
otrzymuje pełną wiedzę odnośnie 
stanu każdej badanej części cią-
gnika. Wówczas po konsultacjach 
z mechanikami, ustalamy, które ele-
menty wymagają wymiany w pierw-
szej kolejności, dostosowując się do 
możliwości klienta. Do kolejnych 
napraw możemy konsekwentnie 
wracać, kiedy klient znajdzie na 
nie środki, dzięki czemu systema-
tycznie krok po kroku polepsza się 
stan techniczny maszyny. Bardzo 
ważny jest też fakt, że wszystkie 
prace są wykonywane przy użyciu 
narzędzi specjalnych John Deere 
oraz najnowszych instrukcji fa-
brycznych dotyczących montażu 
części - dodaje ekspert John Deere.

Naprawy są przeprowadzane 
przy uzyciu oryginalnych części 
lub fabrycznie regenerowanych 
podzespołów w programie „Re-
man”. Oryginalnie regenerowane 
podzespoły sa objęte gwarancją  
producenta i ich koszt zakupu 
jest niższy o co najmniej 20%. 
W programie „Reman” kupując 
fabrycznie regenerowany podze-
spół, należy zdać uszkodzony ele-
ment w autoryzowanym punkcie 
sprzedaży.

Dłuższa żywotność i wyższa 
wartość maszyny

Specjalistyczna, dokładna 
diagnostyka w programie Expert 
Check to początek drogi do uzyska-
nia optymalnego stanu maszyny. 
Maszyna poddawana regularnym 
przeglądom, naprawiana z uży-
ciem oryginalnych części będzie 
cieszyć się większym zaintereso-
waniem na rynku wtórnym, a do-
datkowo jej wartość będzie wyższa 
w porównaniu z maszyną napra-
wianą za pomocą zamienników 

w nieautoryzowanych serwisach.
Dodatkowy program „Sprawdź 

i podłącz” („Inspect and Con-
nect”) otwiera możliwości szerszej 
współpracy z dealerem w zakresie 
śledzenia i planowania procesu 
konserwacji ciągnika tak, aby 
był on zawsze w optymalnym 
stanie i gotowy do pracy. Pro-
gram „Sprawdź i podłącz” doty-
czy maszyn przygotowanych do 
telematycznego systemu JD Link 

i umożliwia bezpłatną aktywację 
JD Link na rok w maszynie, w któ-
rej przeprowadzono Expert Check 
i dokonano w niej koniecznych 
napraw. Niższa liczba awarii, krót-
szy czas napraw, ale też optymali-
zacja zużycia oleju napędowego, 
podniesienia wydajności i precyzji 
pracy to główne zalety uczestnic-
twa w tym programie.

Źródło: John Deere
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Dlaczego warto regularnie sprawdzać stan techniczny ciągnika?
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Tworzymy urodzaj

Wata cukrowa 
o obniżonej 
zawartości cukru

Ta słodka przekąska ma na-
wet swoje święto – gdy w Polsce 
świętujemy mikołajki, dzieci ze 
Stanów Zjednoczonych przygoto-
wują się do dnia waty cukrowej, 
który obchodzony jest 7 grudnia.

Delikatne, lekkie, lepkie i słod-
kie nitki waty cukrowej to sma-
kołyk, za którym przepadają nie 
tylko dzieci. Niestety, radość to-
warzysząca jedzeniu dość szybko 
przechodzi w poczucie winy spo-
wodowane spożyciem dużej liczby 
kalorii, w dodatku pochodzących 
z samego cukru, odpowiedzial-
nego m.in. za tycie i próchnicę.

Studentki z Wydziału Nauk 
o Żywności SGGW wpadły na 
pomysł stworzenia tej słodkiej 
chmurki w wersji mniej kalo-
rycznej, a w dodatku zawiera-
jącej składnik zabezpieczający 
zęby przed zepsuciem.

Ksylitol zamiast cukru
Cukier jest jedynym składni-

kiem tradycyjnej waty. Na wytwo-
rzenie średniej porcji zużywane 
jest ok. 20 g sacharozy. Wartość 
energetyczna takiego smakołyku 
wynosi 90 kcal, czyli tyle, ile znaj-
duje się w łyżce nutelli lub jednym 
kurzym jaju. Trudno uznać to 
za zdrową przekąskę, ale dobry 
nastrój i uczucie zadowolenia to-
warzyszące jedzeniu to właśnie 
cechy idealnego deseru.

Studentki SGGW Weronika 
Marczak i Agnieszka Ordyniak 
pod kierunkiem dr hab. Małgo-
rzaty Nowackiej postanowiły 
sprawdzić, czy słodkie chmurki da 
się wytworzyć z mniej kalorycz-
nych składników, np. ksylitolu.

Ksylitol to cukier brzozowy, 
który wygląda i smakuje jak po-
pularna sacharoza. Pozyskiwany 
jest najczęściej z fińskiej brzozy, 
ale występuje też w niektórych 
owocach (truskawkach, jagodach, 
śliwkach), kolbach kukurydzy, 
a w niewielkich ilościach jest 
także produkowany przez nasz 
organizm. Jest to substancja po-
chodzenia naturalnego należąca 
do grupy polioli – alkoholi cukro-
wych. Ze względu na swoje wła-
ściwości coraz częściej stosowana 
jest w produkcji żywności jako 
zamiennik tradycyjnego cukru.

Poliole to węglowodany, któ-
re są wolniej wchłaniane przez 
przewód pokarmowy człowie-
ka, dzięki czemu ich metabolizm 
nie powoduje nagłych wzro-
stów stężenia glukozy we krwi 

i związanego z tym nadmiernego 
wydzielania przez trzustkę insuli-
ny. Dzięki temu indeks glikemicz-
ny ksylitolu (9) jest 10-krotnie 
niższy niż sacharozy (90). Ponadto 
liczba kalorii dostarczanych przez 
ksylitol wynosi ok. 2,4 kcal/g, 
natomiast przez sacharozę ok. 
3,8 kcal/g. Z tego powodu sto-
sowanie ksylitolu jako zamienni-
ka cukru poleca się cukrzykom, 
osobom z insulinoopornością, 
a także odchudzającym się.

Cukier brzozowy ma także 
inne zalety:

zapobiega próchnicy, szybko 
przywracając właściwe pH jamy 
ustnej – sześć związków denty-
stycznych w Polsce potwierdza, 
że 4–12 g ksylitolu na dobę wy-
starcza do całkowitego i trwałego 
zabezpieczenia zębów;

zwiększa przyswajanie wap-
nia przez kości, pozytywnie 
wpływając na ich mineralizację, 
dzięki czemu jest polecany oso-
bom, u których zdiagnozowano 
osteoporozę, a także dzieciom, 
u których układ kostny dopiero 
się kształtuje;

opóźnia procesy starzenia, 
redukując wydzielanie insuliny;

zmniejsza łaknienie na słody-
cze poprzez wyrównanie stężenia 
glukozy we krwi bez jej nagłe-
go skoku prowadzącego do nie-
przerwanej ochoty na słodką 
przekąskę, dzięki czemu może 
przeciwdziałać otyłości.

Celem przeprowadzonych ba-
dań było wyprodukowanie waty 
cukrowej o obniżonej wartości 
kalorycznej. Studentki SGGW 
chciały osiągnąć to, zastępując 
część cukru ksylitolem. Udało się 
zastąpić ok. 30% cukru, dzięki 
temu wartość kaloryczna waty 
została zredukowana o około 
15%. Wyprodukowanie pro-
duktu o jeszcze wyższej zawar-
tości ksylitolu jest niemożliwe 
ze względów technologicznych 
– objętość uzyskanej waty nie 
była zadowalająca.

Według niektórych źródeł wata 
cukrowa była serwowana na wło-
skich dworach jako wyrafinowany 
deser już w XV wieku. „[…].Swój 
obecny kształt zawdzięcza dwom 
Amerykanom – dentyście Willia-
mowi Morrisowi i cukiernikowi 
Johnowi C. Whantonowi, którzy 
w 1887 r. opatentowali maszynę 
do produkcji waty cukrowej.[…]. 
Od tego momentu po dziś dzień 

słodkie chmurki są sprzedawane 
na festynach i jarmarkach, stały 
się też inspiracją dla producentów 
słodyczy, kucharzy a nawet bari-
stów. Także my postanowiłyśmy 
stworzyć alternatywną, zdrowszą 
wersję tego słodkiego smakoły-
ku” – mówi Weronika Marczak.

Autorki badania: Agnieszka 
Ordyniak, Weronika Marczak

Opiekun naukowy: dr hab. 
Małgorzata Nowacka

Wydział Nauk o Żywności, 
Katedra Inżynierii Żywności 
i Organizacji Produkcji

Źródło: SGGW
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Któż nie zna słodkiego smaku waty 
cukrowej?
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Nowy Marketing Manager 
w polskim oddziale marek 
Case IH oraz Steyr

1 lutego 2019 r. do zespołu 
Case IH i Steyr dołączył To-
masz Dembiński. Powołany 
został do objęcia stanowiska 
Case IH & STEYR Marketing 
Managera. Z Grupą CNH In-
dustrial Tomasz Dembiński 
związany jest od 2013 roku. 
Od tego czasu z sukcesami pro-
wadził projekty marketingowe 

oraz wdrożeniowe z zakresu 
CRM dla branży maszyn rol-
niczych. W nowej roli będzie 
odpowiedzialny za realizację 
strategii marketingowej dla 
marek Case IH & Steyr na 
polskim rynku.

Źródło: Case IH

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Coraz więcej chętnych na Arbosy

Wielu rolników zaintereso-
wanych jest ciągnikami marki 
Arbos, serii 5000 Global, czy-
li prostymi, mechanicznymi, 
uniwersalnymi ciągnikami 
„dla każdego”.

W tym roku, w firmie Kor-
banek w Tarnowie Podgór-
nym, zobaczyć można inne 
modele tej marki: zarówno 
mniejsze jak i nieco większe. 
O szczegóły pytamy Jana 
Wojciechowskiego.

Są tu obok nas dwa modele: 
pierwszy – serii 5000, wersja 
standardowa (tzw. Global) 
z silnikiem o mocy 110KM, 
czyli model 5100, a obok 
drugi – model 5130, wersja 
zaawansowana (Advanced), 
ze 136-konnym silnikiem. 
Innym modelem jest ciągnik 

3055, wyposażony w 50-kon-
ny silnik. Jeśli chodzi o dwa 
pierwsze ciągniki, wyposażone 
są one w silniki Kohlera i są tej 
samej serii, ale różnych wersji: 
pierwszy – standardowej, dru-
gi – zaawansowanej. Główne 
różnice między nimi to rewers, 
który w standardowej jest me-
chaniczny, a w zaawansowa-
nej – elektrohydrauliczny; 
sprzęgło: w standardowej po-
dwójne suche, a w zaawanso-
wanej mokre; ilość półbiegów 
przełączanych pod obciąże-
niem: w standardowej dwa, 
a w zaawansowanej trzy; 
oraz fotel: w standardowej 
mechaniczny, w zaawanso-
wanej pneumatyczny. Do-
datkowo seria Advanced ma 
EHR w standardzie.

Ten 50-konny ciągnik mo-
del 3055, to chyba w dzisiej-
szych czasach do rolnictwa 
polowego, trochę za mały? 
Raczej do sadu, służb komu-
nalnych albo jako pomocnik 
by się nadał?

Może być to sadowniczy, 
ale i w gospodarstwie pro-
wadzącym produkcję polową 
też się przyda. Wykorzysty-
wać go można do lżejszych 
prac, w zależności od tego 

jak urządzone jest gospodar-
stwo. Taki ciągnik może być 
wykorzystywany w szczegól-
ności jako pomocniczy, przy 
zwierzętach. W tym egzem-
plarzu, przy którym stoimy, 
zamontowany jest ładowacz, 
więc jego naturalnym prze-
znaczeniem będzie zarówno 
praca przy zwierzętach jak 
i przy załadunku i rozładunku.

Zainteresowanych tymi 
ciągnikami widuję sporo: 

zarówno na targach, jak i na 
rolniczych grupach dyskusyj-
nych w internecie. O co pana 
najczęściej pytają odnośnie 
maszyn tej marki?

Na targach Mazurskie Agro 
Show w Ostródzie w lutym by-
łem z nimi pierwszy raz, więc 
nie mam jeszcze dużego po-
równania. Przede wszystkim 
pytają, co to jest w ogóle za 
marka. Skąd ona się wzięła? 
Gdzie to jest produkowane? 

Rolnicy nie znają jej. Arbos to 
firma włoska, która wcześniej 
wykupiła markę Goldoni, pod 
którą również produkowano 
ciągniki. Jesteśmy importe-
rem Arbosów od półtora roku, 
i z miesiąca na miesiąc sprze-
dajemy ich coraz więcej. Co 
dla mnie najważniejsze: nie 
dotarły do nas jeszcze żadne 
skargi od tych, którzy je kupili.

Rozmawiała: Alicja Szczypta

Włoskie ciągniki na polskich polach.
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