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Nasz Bałtyk. Nasz problem!
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22 marca to Światowy Dzień Ochrony Morza Bałtyckiego.
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Morze Bałtyckie - półzamknięty zbiornik wodny
otoczony dziewięcioma rozwiniętymi i uprzemysłowionymi krajami, którego obszar
zlewni stanowi 15% całej Europy i zamieszkuje go blisko
85 milionów ludzi. Dodając do
tego niebezpieczne ocieplanie
się wód Bałtyku spowodowane zmianami klimatycznymi,
zanieczyszczenie substancjami
odżywczymi, ciągle powiększające się obszary stref beztlenowych, narastającą ilość
plastikowych odpadów i ponad trzy tysiące zidentyfikowanych wraków zalegających
na dnie, wniosek nasuwa się
jeden. To ostatni moment aby
zacząć działać i ocalić Bałtyk
- alarmuje Fundacja MARE.
Bałtyk, jako półzamknięty zbiornik wód słonawych,
to ekosystem morski wyjątkowy w skali świata i borykający się z licznymi, szybko
postępującymi problemami
środowiskowymi.

Problem nr 1:
Bałtyk jak zupa.
Ogromny wpływ na ekosystem Morza Bałtyckiego ma
ocieplenia się jego wód spowodowane zmianami klimatycznymi. W ciągu ostatniej
dekady temperatura Bałtyku
wzrastała trzykrotnie szybciej
w porównaniu do średniego
tempa wzrostu innych mórz
i oceanów, a w czasie ubiegłorocznej fali letnich upałów
odnotowano temperatury
Bałtyku o niespotykanej do
tej pory wysokości 27 stopni
Celsjusza.
Ocieplające się wody mają
ogromne konsekwencje dla
całego Bałtyku – zwiększa
się poziom zakwaszenia wód,
woda jest coraz bardziej odtleniona, zmieniają się trasy
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Cypel - Gdynia Redłowo
migracji ryb, okresy rozrodcze
i tempo rozwoju organizmów,
co bezpośrednio zaburza funkcjonowanie całego ekosystemu.

Problem nr 3:
Tykające bomby czyli
niebezpieczne wraki na
dnie Bałtyku.

Problem nr 2:
Morze plastiku!

Na dnie Bałtyku spoczywa
3 tysiące zidentyfikowanych
wraków. 80 z nich zostało zaklasyfikowanych jako wraki
potencjalnie niebezpieczne dla
środowiska. Pozostałe nadal
wymagają przeprowadzenia
badań w celu oceny stopnia
zagrożenia.
Jednym ze zbadanych i potencjalnie najbardziej niebezpiecznych obiektów na
polskich wodach jest wrak
tankowca Franken z czasów
II wojny światowej. W jego
zbiornikach może znajdować
się nadal nawet 1,5 mln litrów
różnych paliw. Z powodu postępującej korozji wraku może
dojść do niekontrolowanego
wycieku paliwa, który spowodować może katastrofę ekologiczna w rejonie całej Zatoki
Gdańskiej.

Globalnie każdego roku
do mórz i oceanów trafia od
4,8 mln do 12,7 mln ton plastiku. Szacuje się, że ponad
60% odpadów morskich znajdujących się w Morzu Bałtyckim i jego plażach to różnego
pochodzenia plastik. Polska
należy do sześciu krajów UE
o największym zapotrzebowaniu na jednorazowy plastik,
a tym samym ma niewątpliwie
ogromny wpływ na stopień
zanieczyszczenia morza tym
tworzywem.
Rocznie w Polsce zużywanych jest 2,4 miliarda butelek plastikowych, 8,4 miliona
jednorazowych kubków na
napoje, 1,2 miliarda słomek,
130 milionów opakowań na
wynos i 45 miliardów papierosów. Plastik zatruwa wodę,
zmienia nieodwracalnie ekosystem morski, jest niebezpieczny dla ludzi i stanowi
śmiertelne zagrożenie dla
morskich zwierząt.

Problem nr 4:
Martwe strefy.
Aż 18% powierzchni dna
Bałtyku to tak zwane „martwe strefy” pozbawione tlenu,

gdzie większość stworzeń
morskich nie jest w stanie
przetrwać. Bałtyk od dawna
cierpi na niedobór tlenu, jednak najnowsze badania wykazały szczególnie drastyczny
10-krotny wzrost stref beztlenowych w przeciągu ostatni
115 lat. Głównymi przyczynami tego zjawiska są różnego typu zanieczyszczenia
wprowadzane do morza przez
człowieka.
Każdego roku do Bałtyku
dostaje się ok. 850000 ton
substancji odżywczych, które
odpowiedzialne są za proces eutrofizacji (związki azotu i fosforu). Aż 2/3 z nich przedostaje
się do morza na skutek działalności człowieka, głównie z rolnictwa, ścieków i przemysłu.
Rozszerzanie się przybrzeżnych
martwych stref będzie miało tragiczne konsekwencje dla samego
morza, jak i dla mieszkańców
przybrzeżnych miejscowości.
Pora zacząć działać! Aby
zachować Bałtyk dla naszych
dzieci i wnuków, dla zachowania przyrody i ratowania
morskich gatunków zwierząt.
Fundacja MARE rozpoczęła
właśnie kampanię pod hasłem MÓJ BAŁTYK, której
celem jest uświadomienie, jak

ważny jest Bałtyk dla każdego z nas, jak wspaniałe mamy
wspomnienia z nim związane
i w końcu, jak istotna dla nas
jest jego ochrona.
Musimy tylko zdać sobie
sprawę, że ratowanie i ochrona
Bałtyku to sprawa nas wszystkich, musi rozpocząć się w naszej głowie i w naszym domu
- mówi Olga Sarna z Fundacji MARE. Co robić? Przede
wszystkim działać! Nie być
obojętnym! Ograniczyć zużycie plastiku do minimum,
segregować i używać wtórnie.
Wybierać certyfikowaną żywność ekologiczną, do produkcji
której używa się mniej nawozów. Wybierać ekologiczne
i naturalne środki czystości.
Oszczędzać wodę w każdej sytuacji, w ten sposób zmniejszysz ilość wytwarzanych
ścieków i oszczędzać energię
ograniczając swój ślad węglowy. Przecież Bałtyk to NASZE
MORZE! - dodaje Sarna.
Bałtyk można pomóc chronić w jeszcze jeden prosty i nic
niekosztujący nas sposób. Wystarczy przekazać 1% podatku
Fundacji MARE na ochronę
Bałtyku (KRS: 0000594977).
Źródło: Fundacja MARE
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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FIRMOWE HITY ROKU 2019

FIRMOWY HIT ROKU
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Podczas XXV Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH
2019 w Kielcach, przedstawicielom 8 firm, których produkty zostały wyróżnione,
wręczono grawertony FIRMOWY HIT ROKU 2019 Raportu Rolnego.

Sławomir Cudnoch - DRAMIŃSKI - FHR dla wilgotnościomierza
do ziarna - Dramiński twist grain pro

AMPOL-MEROL - FHR dla nawozu magnezowo-siarkowego MacroSpeed GREEN
Bartosz Wiewióra i Leonard Sikora - BIO-MED - FHR dla
nawozu organiczno-mineralnego - GRAMED

Adrian Chyła - PROCAM - FHR dla mikroelementowego nawozu
dolistnego - PROLEAF MAX 4.0.
Wacław Erdmann - OSEVA - FHR dla odmiany kukurydzy - OP
MAURRA (FAO 240/250)

Czesław Ostaszewski i Mirosław Puczyński - POM Augustów - FHR dla serii przenośników ślimakowych: - T 447/1, T
447/2 i T 447/3

Adam Skowroński, Magdalena Bojarczuk i Andrzej Koszela HR Smolice, z pucharem za jęczmień jary RUBASZEK

Daniel Niewiński i Emilia Fink - SAATBAU - FHR dla odmiany
kukurydzy - Brigado (FAO 250)

Marek Luty - HR Strzelce - FHR dla odmiany pszenicy ozimej
- EUFORIA

Marek Luty - HR Strzelce, z pucharem za jęczmień
jary TEKSAS
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Kärcher dla branż
M AT E R I A Ł P R O M O C Y J N Y Y
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Wiosenna promocja firmy Kärcher oferuje wszystko co potrzebne, by zapewnić czystość
w wielu profesjonalnych branżach. Osoby odpowiedzialne za utrzymanie czystości lub
zarządzanie różnego rodzaju firmami doskonale zdają sobie sprawę, że inwestycja
w zautomatyzowany i niezawodny sprzęt szybko się zwraca i zaczyna przynosić wymierne
oszczędności. Właśnie dlatego warto zaopatrzyć się w solidny sprzęt czyszczący, który
sprawi, że proces czyszczenia będzie przebiegał szybko i skutecznie. Firma Kärcher,
ekspert w dziedzinie utrzymania czystości, przygotowała specjalną, dedykowaną
profesjonalistom ofertę „Kärcher dla branż” Od kwietnia do czerwca w ramach tej
promocji będzie można nabyć solidne i niezawodne urządzenia w atrakcyjnych cenach.
Warto zapoznać się z ofertą i wybrać rozwiązanie, które będzie najlepszą odpowiedzią na
konkretne indywidualne potrzeby każdego zainteresowanego klienta.
Urządzenia
Wysokociśnieniowe
Mycie wysokociśnieniowe cieszy się ogromną popularnością
w rolnictwie. Pozwala na sprawne czyszczenie nie tylko maszyn
i osprzętu ale również obszaru
wokół gospodarstwa. Dzięki
takiemu rozwiązaniu możemy
zaoszczędzić czas, zredukować
ilość zużywanej wody a co za
tym idzie obniżyć wydatki. Proste w obsłudze, solidne i mobilne
z możliwością podawania chemii
urządzenia wysokociśnieniowe
gwarantują zawsze pożądany
efekt. Dla rolnictwa firma Kärcher poleca nową klasę średnią
urządzeń wysokociśnieniowych
HD Middle, która dzięki swoim
parametrom świetnie nadaje się
do nawet najcięższych zastosowań. W promocji „Kärcher dla
branż” znajduje się urządzenie
HD 6/15 M Plus. Urządzenie
średniej klasy HD które łączy
zalety klasycznego urządzenia

wysokociśnieniowego: solidność, moc i niezawodność.
Automatyczne odciążenie ciśnieniowe chroni elementy pompy i przedłuża jej żywotność.
Duży filtr wody chroni pompę przed zanieczyszczeniami.
Zoptymalizowana pod względem przepływu pompa wysokociśnieniowa zmniejsza straty
ciśnienia i zwiększa skuteczność
czyszczenia. Zaschnięte błoto,
smary i inne tłuste zabrudzenia
najlepiej usunąć gorącą wodą
pod wysokim ciśnieniem. Do
najcięższych rozwiązań polecamy urządzenia HDS. Przykładowym urządzeniem z naszej
oferty promocyjnej jest HDS
9/18-4 M. To model przystosowany do ciężkich warunków pracy. Charakteryzuje się wygodą
obsługi, łatwością serwisowania
i swobodą manewrowania dzięki
zastosowaniu dużych kół. Nowy
pistolet Easy!Force w którym
spust został przeniesiony z przodu na tył uchwytu umożliwia

obsługę pistoletu nasadą dłoni
gwarantując długotrwałą pracę
bez zmęczenia. System mocowania wyposażenia EASY!Lock
pozwoli na szybką i sprawną wymianę akcesoriów.

Po więcej informacji
zapraszamy na www.karcher.pl

W Muzeum Narodowym o innowacjach
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Podsumowanie roku 2018 i plany Syngenta na 2019

Innowacyjne rozwiązania
do ochrony roślin w skrajnych
warunkach pogodowych, nowe
produkty i serwisy dla rolników
oraz zobowiązania firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju
to główne tematy konferencji
prasowej Syngenta, na którą do
Muzeum Narodowego w Warszawie zostali zaproszeni przedstawiciele wiodących mediów
rolniczych.
Wprowadzony na rynek
w 2018 roku fungicyd do ochrony zbóż ELATUS™ Era odniósł
ogromny sukces i znakomicie
sprawdził się podczas ekstremalnej suszy „Jestem przekonany, że produkty ELATUS™
Era i ELATUS™ Plus staną się
w kolejnych latach standardem
w fungicydowej ochronie zbóż”
– stwierdził Marek Łuczak, Prezes Zarządu Syngenta Polska.

Syngenta pozostaje liderem
branży regulatorów wzrostu,
przede wszystkim dzięki Moddus® 250 SC oraz Moddus Start®.
Znaczącą sprzedaż osiągnął
także pak herbicydowy Axial®
Komplett Pak, zwalczający
szerokie spektrum chwastów
dwuliściennych.
W trudnym 2018 roku dużym
zainteresowaniem rolników cieszyła się kompleksowa oferta
nasion i środki ochrony roślin
dla kukurydzy. „Nasza flagowa
odmiana SY Talisman podwoiła
sprzedaż rok do roku” – podkreślił Jerzy Tkaczuk.
W 2018 roku Syngenta zakończyła procesy rejestracji
12 nowych preparatów. Wśród
nich znalazły się m.in. regulator
wzrostu Moddus® Flexi w nowej
formulacji – mikroemulsji dla
potrzeb ochrony zbóż, w tym

zboża stanowiące uprawy małoobszarowe, takie jak orkisz
i pszenica durum.
Portfolio firmy poszerzone
zostało także o trzy herbicydy:
Avoxa® i Traxos® do ochrony zbóż oraz Gardo® Gold do
ochrony upraw kukurydzy. Zarejestrowano także fungicydy:
Amistar® Gold – ważną pozycję
w ochronie rzepaku, buraka cukrowego, soi, słonecznika, gorczycy, lnu i upraw maku, Tern®
do zwalczania mączniaka prawdziwego w zbożach oraz zaprawy
nasienne z rodziny Vibrance® do
ochrony nasion zbóż, kukurydzy
i buraka cukrowego oraz zaprawę Maxim 025FS rozszerzoną
o rośliny białkowe.
W 2019 firma spodziewa się
rejestracji preparatu Taegro® –
pierwszego bio-fungicydu opartego na bakterii laseczki siennej
(Bacillus subtilis) oraz zapraw
kukurydzianych Maxim® Quattro i Vibrance® XL.
W trwającej krajowej dyskusji na temat zwalczania szarka
komośnika w uprawie buraka
cukrowego, Syngenta proponuje preparat Karate Zeon 50CS.
„Na zbliżający się sezon Syngenta proponuje kilka nowych
zapraw nasiennych z rodziny Vibrance®. W ich składzie znajduje
się substancja czynna sedaxan,
która nie tylko zwalcza najważniejsze choroby odnasienne, ale

– co szczególnie ważne – ma także pozytywny wpływ na rozwój
systemu korzeniowego. Zostało
to potwierdzone przez wiele badań naukowych” – tłumaczył
Łukasz Bojkowski, szef działu
wsparcia technicznego na Europę Centralną. Vibrance® Star
to zaprawa do przemysłowego
i profesjonalnego zaprawiania
zbóż przeciwko wszystkim najważniejszym chorobom odnasiennym zbóż. Wyjątkową cechą
Vibrance® Star jest zwalczanie
ostrej plamistości oczkowej (powodowanej przez Rhizoctonia
spp.) oraz pałecznicy zbóż i traw.
Maxim® Power to z kolei produkt
do zaprawiania zbóż bezpośrednio w gospodarstwach.
Zaprawą dedykowaną do
ochrony kukurydzy przed
głownią pylącą oraz zgorzelą
siewek jest Vibrance® 500FS.
Vibrance ® SB to zaprawa do
nasion buraka cukrowego, zawierająca sedaxan, fludioxonil
oraz metalaxyl-M.
W gronie nowości herbicydowych pojawi się kilka wygodnych do zastosowania rozwiązań
pakietowych. Po pierwsze Avoxa® Pak, składający się z dwóch
preparatów: Avoxa (gotowa mieszanina pinoksaden + piroksulam) w pakiecie z herbicydem
Camaro (2,4-D i florasulam).
To rozwiązanie, stosowane na
wiosnę od końca fazy krzewienia

do fazy BBCH 32, skutecznie
zwalcza chwasty jedno- i dwuliścienne w pszenicy ozimej oraz
w pszenżycie ozimym. Dodatkowo, Avoxa Pak zabezpiecza
przed powstawaniem odporności
miotły zbożowej. Z kolei Traxos®
to nowość zawierająca pinoksaden i klodinafop do stosowania
wiosną lub jesienią, skuteczna
w zwalczaniu wyczyńca polnego i miotły zbożowej. Traxos to
bardzo ciekawe rozwiązanie na
pola z trudnym wyczyńcem.
W portfolio firmy nie zabraknie nowości do regulacji zbóż.
Proponowany na 2019 roku
Moddus Flexi zachowuje zalety Moddus 250 EC, ale jest
bardziej elastyczny w mieszaninach z herbicydami czy fungicydami, co potwierdziło wiele
niezależnych ośrodków doradczych w Niemczech.
Nowe rozwiązanie pakietowe
dla upraw kukurydzy to przede
wszystkim Gardo® Gold Pak połączenie Gardo Gold i Impreza
Max (nikosulfuron), polecane
w fazie 2-4 liści kukurydzy, do
zwalczania chwastów jednoi dwuliściennych. Gardo Gold
Pak jest absolutnie bezpieczny
dla buraka czy strączkowych,
sianych po kukurydzy.
Rolników uprawiających
rzepak ucieszy również rejestracja Amistar® Gold do zwalczania zgnilizny twardzikowej

Nabór wniosków w aplikacji
eWniosekPlus

Podatek od gruntów
zalesionych

Od dnia 15 marca ARiMR
rozpoczyna przyjmowanie
wniosków w aplikacji eWniosekPlus przez internet. Rolnicy, którzy nie mają dostępu do
internetu, mogą skorzystać ze
stanowisk komputerowych w biurach powiatowych ARiMR oraz
pomocy pracowników Agencji.
Rolnicy, którzy w tym roku
będą korzystać z e-wniosku
po raz pierwszy, by uzyskać
do niego dostęp, powinni najpierw utworzyć konto. W tym
celu trzeba wejść na stronę
www.arimr.gov.pl w zakładkę
eWniosekPlus. Tu podać trzy
dane weryfikacyjne:
numer identyfikacyjny producenta – „numer gospodarstwa”,
kwotę ostatniego przelewu
otrzymanego z ARiMR, zrealizowanego w roku 2018
(w przypadku gdy rolnik

Zarząd KRIR zwrócił się do
Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z prośbą o interpretację
przepisów prawnych w sprawie zmiany opodatkowania,
w związku z wyłączeniem
z produkcji rolnej gruntów
zalesionych.
W odpowiedzi resort rolnictwa poinformował, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (DZ.U. z 2017 r. poz.
1892 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem rolnym
podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów
i budynków jako użytki rolne,
z wyjątkiem gruntów zajętych
na prowadzenie działalności
gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
Przekazano, że działalnością rolniczą, stosownie do

w danym dniu otrzymał więcej
niż jeden przelew należy wprowadzić kwotę z największego
przelewu, w przypadku braku
otrzymania przelewu od ARiMR
w roku 2018 należy wprowadzić
wartość 0),
8 ostatnich cyfr numeru
rachunku bankowego wskazanego we wniosku o wpis do
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych
oraz ewidencji wniosków
o przyznanie płatności.
Zalecane jest również wskazanie adresu e-mail – pole nieobowiązkowe. Na ten adres Agencja
będzie przesyłała ewentualne
powiadomienia. Po poprawnej
weryfikacji system automatycznie założy konto oraz pozwoli
na wprowadzenie indywidualnego hasła w celu zapewnienia możliwości ponownego

logowania do systemu.
Wniosek o przyznanie płatności na rok 2019 wraz z wymaganymi załącznikami składa się
od 15 marca do 15 maja 2019 r.
Wniosek wraz z załącznikami
może być także złożony do
10 czerwca 2019 r., jednak osoby, które złożą wniosek w okresie
od 16 maja do 10 czerwca otrzymają płatności pomniejszone
o 1% za każdy dzień roboczy
opóźnienia. Wnioski osób, które
złożą wniosek po 10 czerwca
2019 roku nie będą rozpatrywane i tym samym osoby te nie
otrzymają płatności.
Więcej informacji o aplikacji, a także odpowiedzi na
najczęściej zadawane pytania
znajdują się na stronie: www.
arimr.gov.pl w zakładce
eWniosekPlus.
Źródło: KRIR

przepisów ustawy o podatku
rolnym, jest produkcja roślinna i zwierzęca, w tym również
produkcja materiału siewnego,
szkółkarskiego, hodowlanego
oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza, roślin
ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwo, hodowla
i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja
zwierzęca typu przemysłowego
fermowego oraz chów i hodowla ryb.
Poinformowano, że za gospodarstwa rolne uważa się
obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów
i budynków jako użytki rolne,
za wyjątkiem gruntów zajętych
na prowadzenie działalności
gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej

w rzepaku i chwościka buraka
w buraku cukrowym. W kolejnych latach Syngenta planuje
rozszerzenie rejestracji Amistar
Gold o suchą zgniliznę kapustnych, rdzę buraka i rizoktoniozę
w buraku.
Zwiększenie wydajności
upraw, odpowiedzialne stosowanie środków ochrony roślin oraz
poprawa bioróżnorodności są od
wielu lat nieodłączną części strategii firmy. Tej wiosny Syngenta planuje kolejną edycję Akcji
na rzecz Owadów Zapylających
„Operation Pollinator”,a także
projekt edukacyjny – Rolnictwo
Odpowiedzialne.
Coraz więcej rolników codziennie poszukuje porad
agrotechnicznych w sieci. Dlatego już od kilku lat Syngenta
aktywnie rozwija serwisy internetowe wpierając rolników
w prowadzeniu gospodarstw.
Na wiosnę Syngenta zapowiada
nową odsłonę serwisu Infopole.
Oprócz monitoringu pól, pojawią się użyteczne funkcje takie
jak korzystanie z indywidualnej
porady ekspertów, kalkulator
środków ochrony roślin czy elektroniczny kalendarz ewidencji
zabiegów. W ramach Infopola
utworzony będzie serwisu społecznościowy, jako miejsca wymiany opinii między rolnikami.
Źródło: Syngenta
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

powierzchni przekraczającej
1 ha lub 1 ha przeliczeniowy,
stanowiących własność lub
znajdujących się w posiadaniu
osoby fizycznej, osoby prawnej
albo jednostki organizacyjnej,
w tym spółki, nieposiadającej
osobowości prawnej.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz.
1445 z późn. zm.) z podatku
od nieruchomości zwolnione
są budynki gospodarcze lub
ich części: służące działalności
leśnej lub rybackiej; położone na gruntach gospodarstw
rolnych, służące wyłącznie
działalności rolniczej; zajęte
na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej.
Źródło: KRIR
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Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR nagrodzona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podczas tegorocznych Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH
w Kielcach Hodowla Roślin
Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR

została nagrodzona Pucharem
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa
Ardanowskiego. To najważniejsze i najbardziej prestiżowe

wyróżnienie wręczane podczas
targów AGROTECH zostało
przyznane hodowli ze Strzelec
„za skuteczne wdrażanie postępu hodowlanego w rzepaku
i zbożach oraz propagowanie
nowoczesnych metod hodowli
w oparciu o najnowsze
osiągnięcia nauki krajowej
i światowej.”
Poniżej kilka faktów
związanych z tym ważnym
wyróżnieniem. Od roku
2000 zarejestrowano 152 odmiany HR STRZELCE. Tylko
w latach 2015 – 2019 liczba
odmian hodowli strzeleckiej wpisanych do rejestrów
odmian w różnych krajach

Pakiet Agravita Aktiv

Badania COBORU podają, że potencjał plonowania
upraw w polskich warunkach jest wykorzystywany
tylko w połowie, a w niektórych przypadkach
w jeszcze mniejszym stopniu.
Opóźnione siewy, niekorzystne warunki pogodowe,
nierównomierny wzrost i słaba kondycja roślin, słabo rozwinięty system korzeniowy,
uszkodzenia herbicydowe, pozimowe i przymrozkowe, niedobory oraz złe zbilansowanie
składników pokarmowych to
tylko niektóre stresowe, niekorzystnie wpływające na wzrost
roślin czynniki.
Odpowiedzią na te stojące

przed rolnikiem wyzwania są
nowoczesne nawozy stymulujące z oferty Ampol-Merol
wyprodukowane w USA - Agravita® Aktiv 48 o składzie: NPK
8-20-20 + bor, miedź*, żelazo*,
mangan*, molibden, cynk*
(*mikroelementy schelatowane
EDTA) oraz Agravita® Aktiv
70 o składzie: NPK 10-52-8 +
bor, miedź*, żelazo*, mangan*,
molibden, cynk* *mikroelementy schelatowane EDTA).

Nawozy dolistne Agravita® Aktiv wspomagają wykorzystanie
potencjału plonowania roślin
poprzez niwelowanie wpływu
czynników stresowych podczas
ich wzrostu. Te synergistyczne
nawozy stosowane w pakiecie
wspomagają regenerację, przyspieszają wzrost roślin i przyczyniają się do zwiększenia ich
zdrowotności, zdolności plonowania oraz poprawy jakości
plonów.
Źródło: Agencja Sky & Sand

Gdzie ubezpieczyć uprawy
i zwierzęta z dopłatami
z budżetu państwa?
Ruszają ubezpieczenia
upraw i zwierząt gospodarskich z dopłatami z budżetu
państwa. Zgodnie z regulacjami unijnymi wprowadzonymi w 2010 roku pełna pomoc
z budżetu państwa uruchamiana na podstawie programów
w razie wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych przysługuje tylko tym
rolnikom, którzy ubezpieczyli co najmniej połowę upraw

lub zwierząt gospodarskich.
W 2019 roku na dopłaty do
ubezpieczeń przeznaczonych
zostało 630 mln złotych.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarł w tym roku
umowy z pięcioma zakładami
ubezpieczeń:
Powszechnym Zakładem
Ubezpieczeń S.A. z siedzibą
w Warszawie,
Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”

z siedzibą w Warszawie,
Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu,
Pocztowym Towarzystwem
Ubezpieczeń Wzajemnych
z siedzibą w Warszawie,
InterRisk Towarzystwem
Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group z siedzibą
w Warszawie.
Źródło: KRIR

Europy wyniosła 58. W Polsce
HR STRZELCE jest najbardziej
efektywną firmą hodowlaną na
rynku zbóż. W latach 2015 –
2019 wprowadziła na rynek
39 odmian roślin zbożowych.
Takiego wyniku nie osiągnęła
żadna inna polska i zagraniczna firma hodowlana.
W parze z ilością odmian
idzie także ich jakość. Odmiany HR STRZELCE są wśród
liderów rynkowych w większości gatunków roślin rolniczych w Polsce (pszenica
ozima EUFORIA, pszenżyto
ozime MELOMAN, owies BINGO, jęczmień RADEK, rzepak
ozimy CHROBRY, MONOLIT,

rzepak jary MARKUS, itd.).
Tak jak przedstawiono
w uzasadnieniu Pucharu Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi uzyskanie wysokiej wydajności hodowlanej nie byłoby możliwe bez wdrożenia do
rutynowych prac hodowlanych
nowoczesnych metod hodowli
roślin, dzięki którym efekty
prowadzonych prac są łatwiejsze do przewidzenia a czas
wytwarzania nowej odmiany został znacząco skrócony.
Dzięki temu HR STRZELCE
dostarcza regularnie rolnikom
nowe odmiany wnoszące postęp biologiczny do produkcji
roślinnej.
Źródło: Hodowla Roślin Strzelce

Grupa Azoty poszuka
innowacji
Przez najbliższe dwa lata
Grupa Azoty wraz z akceleratorem FundingBox będzie
poszukiwać nowoczesnych
technologii z potencjałem
do rozwinięcia w przemyśle
chemicznym.
W ramach projektu chemiczny czempion uzyska możliwość
testowania nowych produktów,
usług i modeli biznesowych
w zakresie własnej infrastruktury badawczej. W pierwszej
kolejności spółka przyjrzy się
rozwiązaniom z obszaru inżynierii materiałowej, magazynowania energii, tworzyw
sztucznych i fine chemicals.
I mpac t _ Poland
2.0 to kolejny, obok współpracy z Krakowskim Parkiem
Technologicznym, program akceleracyjny z udziałem Grupy
Azoty jako odbiorcy nowych
technologii. Oba projekty realizowane są w ramach działania
2.5 Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości. Na uroczystej inauguracji I rundy Programu - Welcome Camp, na
której zaprezentowane zostały
założenia programu i pierwsze, wybrane przez panel ekspertów startupy zgłoszone do
tego etapu.
- Udział w programie Impact_Poland 2.0 jest przykładem realizowanych przez
Grupę Azoty działań akceleracyjnych, które mają na
celu wzrost innowacyjności
i konkurencyjności firmy na
rynkach krajowych i międzynarodowych. To jeden

z fundamentów stworzonego
w organizacji ekosystemu innowacji, który otwiera nas na
nowe technologie i współpracę
z zaawansowanymi technologicznie podmiotami - podkreśla dr Wojciech Wardacki,
prezes zarządu Grupy Azoty.
IMPACT_Poland (2.0) to
unikatowy, autorski program
akceleracji startupów, opracowany przez FundingBox Accelerator. Celem programu jest
przyspieszenie rozwoju oraz
wsparcie innowacyjnych,
kreatywnych mikro- i małych przedsiębiorców oraz
sprawdzenie ich potencjału z wykorzystaniem infrastruktury, doświadczenia oraz
zasobów odbiorców technologii, którymi są duże i średnie
przedsiębiorstwa.
– Projekty, w których bierzemy udział organizowane są przez podmioty od lat
funkcjonujące na rynku akceleracyjnym i cieszące się uznaniem ekspertów i środowisk
startupowych. To zwiększa
nasze szanse znalezienia rozwiązania z potencjałem do
wdrożenia na skalę przemysłową – konkluduje Wojciech

Satora, dyrektor ds. projektów
innowacji technologicznych.
W oparciu o wytyczone kierunki strategicznego rozwoju
oraz agendę badawczą, Grupa
Azoty uczestniczy w szeregu
inicjatyw z obszaru B+R+I,
m.in. w programach akceleracyjnych. Spółka poszukuje innowacyjnych rozwiązań
zarówno w zakresie podstawowej działalności, jak i w nowych obszarach biznesowych.
Przybliżyć do nowoczesnych
rozwiązań ma ją również uruchomiony ponad rok temu
program akceleracyjny Idea4Azoty, wykwalifikowana kadra, i rozbudowywane zaplecze
badawczo-rozwojowe w postaci
uruchomionego w ubiegłym
roku w Tarnowie centrum
B+R czy Laboratorium Badań
Aplikacyjnych i Rozwojowych
w Kędzierzynie-Koźlu. Z kolei
do Grupy Azoty Puławy trafi
20,5 mln złotych z Programu
Inteligentny Rozwój na budowę
i wyposażenie laboratorium
półtechnik, które powstanie
na terenie tamtejszego zakładu.
Źródło: Grupa Azoty
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Wiosenne zwalczanie miotły zbożowej w zbożach ozimych

Miotła zbożowa jest najpowszechniej występującym chwastem jednoliściennym w zbożach ozimych.
Zalicza się do gatunków
o wysokiej szkodliwości dla
zbóż. Szacuje się, że 100 egzemplarzy miotły na 1 m2
może powodować straty w plonie żyta ok. 0,5 t/ha zaś pszenicy w granicach 0,5-1,2 t/ha.
Miotła zbożowa jest gatunkiem bardzo plennym (100015000 nasion na roślinę).
Odznacza się przy tym dużą
zdolnością adaptacyjną do różnych warunków środowiska,
co czyni go wysoce ekspansywnym. Wschodzi jesienią
i wiosną, a w czasie łagodnej
zimy może kiełkować nawet
pod śniegiem.
Prawidłowo prowadzona
walka z miotłą zbożową powinna łączyć w sobie zwalczanie chemiczne oraz działania
profilaktyczne mające na celu
niedopuszczenie do nadmiernego wzrostu jej liczebności na
plantacjach zbóż. W tym celu
powinno się w pierwszej kolejności wyeliminować praktyki
sprzyjające jej występowaniu,
m.in. uprawę zbóż po sobie
oraz uproszczenia w uprawie
roli. Stosowanie herbicydów
zapewnia szybkie i bardzo dobre rezultaty, a jednocześnie
ogranicza liczebność miotły
w kolejnych sezonach wegetacyjnych. Dzięki bogatemu
asortymentowi herbicydów
walka chemiczna nie powinna stwarzać większych problemów. Dostępne na rynku
środki chwastobójcze umożliwiają eliminację miotły w bardzo szerokim przedziale czasu.
Termin aplikacji środka powinien być dostosowany nie
tylko do fazy rozwojowej rośliny uprawnej, lecz również

powinien uwzględniać stadium
miotły zbożowej.
W tabeli 1 przedstawiono
fazy rozwojowe tego gatunku,
w których może być efektywnie zniszczony przez niektóre
herbicydy. Wynika z niej, że
w większości przypadków miotłę można zwalczyć do końca
jej krzewienia. Najlepiej jednak
wykonać zabieg najszybciej jak
tylko będzie to możliwe, ponieważ zminimalizowane zostaje
wtedy ryzyko, że okaże się on
mało skuteczny.
W tabeli 2 przedstawiono
wykaz substancji aktywnych
przeznaczonych do wiosennego
zwalczania miotły w zbożach
ozimych wraz z przykładowymi środkami oraz zakresem
terminów ich aplikacji. Z całej oferty herbicydów tylko
dwie substancje, tj. pinoksaden i fenoksaprop-P-etylu
niszczą wyłącznie chwasty
jednoliścienne, zaś pozostałe zwalczają dodatkowo gatunki dwuliścienne. Środki
zawierające pinoksaden jako
pojedynczą substancję czynną
można stosować najdłużej, tj.
do początku fazy liścia flagowego. Herbicydy zawierające
fenoksaprop-P-etylu stanowią
najliczniejszą grupę, a termin
ich aplikacji jest zróżnicowany, w zależności zakresu rejestracji produktu. Herbicydem
o najkrótszym okresie aplikacji
jest oparty na chlorotoluronie
Tolurex 500 SC, który może
być stosowany tylko w pełni
krzewienia. Środki zawierające
chlorotoluron mogą skutecznie
działać w niskich temperaturach, w związku z czym nadają się do stosowania nawet

Tabela 2. Przykładowe herbicydy do wiosennego zwalczania miotły zbożowej w zbożach
ozimych

dr inż. Renata Kieloch,
IUNG-PIB
Zakład Herbologii i Technik
Uprawy Roli we Wrocławiu
wczesną wiosną. Najliczniejsza
grupa herbicydów zwalczających miotłę zbożową obejmuje
substancje, których mechanizm działania polega na hamowaniu biosyntezy trzech
aminokwasów: waliny, leucyny
i izoleucyny. Należą do niej:
chlorosulfuron, sulfosulfuron,
jodosulfuron metylosodowy,
piroksysulam, propoksykarbazon sodowy, mezosulfuron
metylowy. Spośród wymienionych, sulfosulforon występuje
tylko pojedynczo, natomiast
mezosulfuron metylowy
można spotkać jedynie jako
składnik fabrycznych mieszanin dwu- lub trójkomponentowych. Pozostałe składniki
mogą występować zarówno samodzielnie, jak i w fabrycznych
mieszaninach z substancjami
z tej samej grupy (w przewadze) oraz z grupy regulatorów
wzrostu (2.4-D, aminopyralid).
Ze względu na narastający
problem uodparniania się miotły zbożowej na herbicydy należy
przestrzegać zasad strategii zarządzania odpornością. W tym celu
zaleca się m.in. aby na danym
polu stosować rotację herbicydów o różnych mechanizmach
działania.

Tabela 1. Wrażliwość miotły zbożowej na niektóre herbicydy w zależności od fazy rozwojowej

Substancja

Herbicyd

Termin

pinoksaden

Axial 50 EC, Aron 50 EC,
Paxio 50 EC

Od ruszenia wegetacji do
początku fazy liścia flagowego

Fantom 069 EW, Puma UniverOd 2-go rozkrzewienia do fazy
sal 069 EW, Feniks 069 EW,
3-go kolanka
Hermes 069 EW
fekoksaprop-P-etylu

Foxtrot 069 EW, Flash 069 EW,
Od ruszenia wegetacji do końca
Norton 069 EW, Pumex
krzewienia
069 EW, Rumba 069 EW
Fenoxinn 110 EC, Herbos 110 EC

diflufenikan

Od początku krzewienia do fazy
1-go kolanka

Diflanil 500 SC, Dina 500 SC, Od ruszenia wegetacji do końca
Premazor Sad 500 SC
krzewienia
Fenfludi 500 SC, Ossetia,
Mendel 500 WG

Od ruszenia wegetacji do fazy
2-go kolanka

Desperado 500 SC, Lentipur
Flo 500 SC

Od ruszenia wegetacji do pełni
krzewienia

Opal 500 SC, Złotosar 500 SC

Od 3-go rozkrzewienia do
początku strzelania w źdźbło

Tolurex 500 SC

W fazie pełni krzewienia

chlorosulfuron

Glean 75 WG, Nuher 75 WG

Od ruszenia wegetacji do końca
krzewienia

sulfosulfuron

Apyros 75 WG, Nylon 75 WG

Od ruszenia wegetacji do fazy
2-go kolanka

jodosulfuron metylosodowy

Huzar 100 OD

Od ruszenia wegetacji do końca
krzewienia

piroksysulam

Mover 75 WG, Nomad 75 WG

Od początku krzewienia do fazy
1-go kolanka

propoksykarbazon sodowy

Attribut 70 SG

pinoksaden + piroksysulam

Avoxa 50 EC

klodinafop + pinoksaden

Traxos 50 EC

Od ruszenia wegetacji do fazy
1-go kolanka

mezosulfuron metylowy
+jodosulfuron metylosodowy

Atlantis 12 OD

Od ruszenia wegetacji do
początku strzelania w źdźbło

propoksykarbazon sodu
+ jodosulfuron metylosodowy

Caliban 178 WG

Od fazy 3 liści do pełni
krzewienia

propoksykarbazon sodu
+ mezosulfuron metylowy

Monolith 11,25 WG

Od 1-go rozkrzewienia do fazy
2-go kolanka

tifensulfuron metylu
+ chlorosulfuron

Chisel Nowy 51,6 WG

Od fazy 2 liści do 1-go kolanka

piroksysulam + aminopyralid
+ florasulam

Lancet Plus 125 WG, Tara

Od 1-go rozkrzewienia do fazy
1-go kolanka

Zeus 208 WG

Od fazy 3 liści do końca
krzewienia

chlorotoluron

Od ruszenia wegetacji do pełni
krzewienia

Herbicydy

Faza miotły zbożowej

Paxio 50 EC, Axial 50 EC, Aron 50 EC

od fazy 1-go liścia do fazy 9 i więcej liści

Nylon 75 WG, Apyros 75 WG

do wysokości 5 cm (od wschodów do fazy 2-4 liści)

Fenoxinn 110 EC, Fantom 069 EW

od fazy 2 liści do końca krzewienia

Herbos 110 EC

od fazy 2 liści do końca krzewienia (najlepiej w fazie
2-8 liści)

Puma Universal 069 EW

do końca krzewienia

propoksykarbazon sodowy
+ amidosulfuron
+ jodosulfuron metylosodowy

Fenix 069 EW, Hermes 069 EW, Foxtrot
069 EW, Flash 069 EW, Norton 069 EW,
Pumex 069 EW, Rumba 069 EW

od fazy liścieni do fazy krzewienia

2,4-D + jodosulfuron
metylosodowy

Huzar Activ 387 OD

Od ruszenia wegetacji do końca
krzewienia

Huzar Active Plus

do końca krzewienia

Caliban 178 WG

od fazy 3 liści do pełni krzewienia

Huzar Activ Plus

Od 3-go rozkrzewienia do 1-go
kolanka

Attribut 70 SG

od wschodów do fazy 2-4 rozkrzewień

2,4-D + jodosulfuron metylosodowy + tienkarbazon
metylowy

Mover 75 WG, Nomad 75 WG

do końca krzewienia

Lentipur Flo 500 SC, Desperado 500 SC,
Tolurex 500 SC

od kiełkowania do końca krzewienia

Atlantis Star

Od 1-go rozkrzewienia do 2-go
kolanka

Opal 500 SC

w fazie 2-4 liści

mezosulfuron metylowy
+jodosulfuron metylosodowy
+ tienkarbazon metylowy
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Przy bardzo silnym zachwaszczeniu może dojść nawet to całkowitego zagłuszenia plantacji.
Na nieodchwaszczonych
plantacjach rośliny uprawne
zazwyczaj bardzo szybko zostają zmuszone do walki o dostęp
do niezbędnych dla wzrostu
i rozwoju czynników, tj. wody,
światła oraz składników pokarmowych. Rywalizując

z chwastami, które są doskonale
przystosowane do zmiennych
warunków siedliska, najczęściej
nie mają szans na optymalny
rozwój. Efektem konkurencji
jest obniżenie wysokości plonu,
a także pogorszenie jego jakości.
Zasobów ubywa szybko

Tabela. Wpływ chwastów na plonowanie pszenicy ozimej (Rola
i in. 2013).
Gatunki chwastów

Liczba roślin na m2

Strata plonu
ziarna [%]

Chaber bławatek

5
10
25
50

6
15
24
30

Miotła zbożowa

5
10
25
50

1
6
16
27

Ostrożeń polny

1
5
10
15

5
19
28
36

Przytulia czepna

2
10
25
50

4
12
22
32

Rumian polny

2
10
25
50

3
8
16
24

Potrzeby pokarmowe wielu gatunków chwastów są
bardzo wysokie. Często ilość
składników mineralnych jakie pobierają przewyższa ilość
wykorzystywaną przez rośliny
uprawne. W badaniu IUNG-PIB ustalono np., że szarłat
szorstki zachwaszczając kukurydzę w nasileniu 20 szt./
m2 zdołał pobrać 2 razy więcej azotu, 2 razy więcej fosforu
i 5 razy więcej potasu niż kukurydza uprawiana w obsadzie
9 szt./m2.
Dostęp do odpowiedniej ilości wody to kolejny
z kluczowych, a nierzadko
najważniejszy z czynników decydujących o poziomie plonowania upraw. Szereg chwastów
(np. powój polny) wytwarza głęboki i charakteryzujący się dużą
siłą ssącą system korzeniowy,
pozwalający bardzo sprawnie
pozyskiwać wodę z gleby. Dzięki
temu zyskują dużą przewagę
nad gatunkami uprawnymi,
zwłaszcza w warunkach suszy.
W walce o światło najgroźniejszymi rywalami są chwasty
przerastające łan oraz zdolne
oplatać lub wspinać się na inne

rośliny (np. przytulia czepna,
powój polny). Niebezpieczne
mogą być także gatunki osiągające niewielkie rozmiary, pod
warunkiem, że zdołają wzejść
i rozwinąć się wcześniej niż
roślina uprawna.
Progi szkodliwości pomagają podjąć decyzję
Progi szkodliwości ustala
się w celu wspierania rolników podczas podejmowania
decyzji dotyczących celowości przeprowadzenia zabiegów
odchwaszczających. Progiem
szkodliwości biologicznej nazywamy minimalną liczbę
chwastów, która powoduje
mierzalną stratę plonu. Natomiast progiem ekonomicznej
szkodliwości określa się liczbę
chwastów wywołujących stratę
plonu, której wartość równa
jest kosztom przeprowadzenia
zabiegu odchwaszczającego.
Zatem większe znaczenie dla
praktyki ma próg ekonomicznej szkodliwości, dzięki któremu rolnik może oszacować
czy wykonanie zabiegu będzie
opłacalne. Progi szkodliwości
dla tych samych gatunków prezentowane w różnego rodzaju

opracowaniach mogą się jednak
znacząco różnić. Jest to spowodowane dużym wpływem
czynników siedliska na końcowy efekt konkurencji. W trakcie badań polowych ustalono
np., że maruna zachwaszczająca plantację pszenicy w sezonie suchym spowodowała ok.
trzykrotnie mniejsze straty niż
w trakcie sezonu z umiarkowaną ilością opadów. Dodatkowym utrudnieniem jest to,
że progi wyznaczane są najczęściej dla jednego gatunku
chwastu, a w praktyce mamy
do czynienia z wielogatunkowym zbiorowiskiem. Wszystko to sprawia, że wyniki tego
typu badań najczęściej należy
traktować jedynie orientacyjnie, zwłaszcza w sytuacji gdy
nie są dostępne szczegółowe
informacje na temat warunków
w jakich zostały one przeprowadzone. Jeśli istnieje taka
możliwość należy wykorzystać
progi szkodliwości opracowane
w warunkach jak najbardziej
zbliżonych do panujących na
naszej plantacji.
Krytyczny okres
konkurencji

mgr inż. Tomasz Snopczyński
IUNG-PIB w Puławach,
Zakład Herbologii i Technik
Uprawy Roli we Wrocławiu
Etap w którym roślina uprawna jest najbardziej wrażliwa na
konkurencję ze strony chwastów nazywamy krytycznym
okresem zachwaszczenia lub
krytycznym okresem konkurencji. Zdaniem prof. Woźnicy (UP
Poznań) etap ten dla rocznych
upraw jarych z reguły zawiera
się w przedziale od 2. do 6. tygodnia po wschodach. Profesor
podkreśla jednak, że w przypadku niektórych gatunków (np.
cebuli) lub w niektórych systemach uprawy (np. w systemie
bezorkowym), okres krytyczny
może zacząć się niedługo po
siewie, szczególnie w sytuacji
gdy na plantacji pojawiły się
gatunki wieloletnie, a zakończyć nawet po 12 tygodniach.
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Opady a skuteczność zabiegów herbicydowych
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Na działanie herbicydu istotny wpływ ma pogoda.
Działanie każdego herbicydu modyfikowane jest przez
szereg czynników, zarówno
tych, na które mamy wpływ
(dobór dawki, terminu oprysku itp.), jak i naturalnych
(pogoda, warunki siedliskowe,
właściwości chwastów). Wśród
nich niezwykle istotne są warunki atmosferyczne panujące
przed, w trakcie i po wykonywaniu oprysku. Zarówno dobroczynny, jak i niepożądany
efekt na zabiegi herbicydowe
może mieć deszcz, a uzależnione będzie to od tego czy wykonujemy oprysk doglebowy
czy nalistny, jak intensywny
będzie opad i kiedy nastąpi.
Podczas stosowania herbicydów aplikowanych doglebowo
umiarkowane opady deszczu
z reguły są pożądane, gdyż
woda pomaga dotrzeć substancjom aktywnym do strefy
kiełkowania nasion chwastów.
Opady silne lub długotrwałe
mogą jednak spowodować
przemieszczenie herbicydów
w głąb gleby, co niesie ryzyko obniżenia ich skuteczności
chwastobójczej, uszkodzenia
roślin uprawnych (głębiej korzeniących się) lub przesiąk
do wód gruntowych. Z drugiej strony długotrwały brak
opadów, doprowadzający do
przesuszenia gleby może uniemożliwić wykonanie oprysku
interesującym nas preparatem.
Optymalna wilgotność gleby
jest więc kluczem do uzyskania

wysokiej skuteczności środka.
Opady deszczu szczególnie
kłopotliwe mogą być w czasie stosowania herbicydów nalistnych. O ile niewielki opad
(poniżej 1 mm), zwłaszcza
w formie mżawki, występujący
bezpośrednio po oprysku, nie
powinien mieć istotnego wpływu na skuteczność chwastobójczą (chociaż nie jest to regułą!),
to intensywny deszcz, może
zmyć herbicyd z powierzchni
chwastów, uniemożliwiając
jego wchłonięcie przez rośliny.
Z tego powodu w większości
etykiet herbicydów znajdują
się przeciwwskazania do wykonania oprysku przed spodziewanymi silnymi opadami
deszczu lub na rośliny mokre
od deszczu czy rosy. Etykiety
często zawierają także informacje w jakim czasie środek
wnika do rośliny, inaczej mówiąc po jakim okresie od zabiegu deszcz nie wpływa ujemnie
na działanie tego środka.
Ile zatem musi upłynąć czasu od oprysku do wystąpienia
pierwszych opadów, żeby mieć
pewność, że zastosowany herbicyd zadziała i nie martwić
się o konieczność wykonywania dodatkowych zabiegów po
niespodziewanym deszczu?
Z uwagi na zróżnicowane
właściwości fizyko-chemiczne,
zależne głównie od substancji
czynnej, substancji towarzyszących (formulacji preparatu) i obecności adiuwantów

w cieczy roboczej, czas ten
jest najczęściej bardzo różny.
W tabeli zestawiono wybrane substancje czynne (lub mieszaniny fabryczne) i podany
przez producentów czas wnikania do rośliny (po którym
opady deszczu nie obniżają
skuteczności działania środka).
Jak widać wiele preparatów
jest pobierane przez chwasty
bardzo szybko, już w ciągu
1-2 godzin od zastosowania,
natomiast te najwolniej wnikające potrzebują minimum
6-8 godzin bezdeszczowej pogody. Jednak nawet te same
substancje w różnych preparatach mogą mieć podany inny
czas wchłaniania np. dla glifosatu może to być 1, 3 lub nawet
6 godzin. Dokonując wyboru środka podczas „mokrej”
pogody, możemy wybierać te
szybko wnikające lub poprzez
dodatek adiuwantu do cieczy
roboczej (jeżeli przewiduje to
etykieta) przyspieszać wchłanianie tych „wolniejszych”
i zwiększyć ich odporność na
zmywanie. Ważne jest jednak
żeby zawsze ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka
(zawartych w etykiecie herbicydu) aby osiągnąć maksymalną skuteczności zabiegów
odchwaszczających.

Czas wnikania
do rośliny

1h

amidosulfuron (Ambasador 75 WG, Faraon 75 WG)
aminopyralid + florasulam (Dragon NT 450 WG)
chizalofop-P-tefurylowy (Bagira 040 EC, Pantera 040 EC)
florasulam + halauksyfen metylu – Arylex™ (Zypar)
florasulam + piroksysulam + aminopyralid (Lancet Plus 125 WG, Tara)
fluazyfop-P-butylowy (Fusilade Forte150 EC, Trivko)
fluroksypyr (Herbistar 200 EC, Tiron 200 EC)
fluroksypyr + trichlopyr (Fernando Forte 300 EC)
glifosat (Roundup Active 360)
halauksyfen metylu – Arylex™+ fluroksypyr meptylu (Pixxaro)
halauksyfen metylu – Arylex™ + pikloram (Mozzar)
haloksyfop-P (Perenal 104 EC, Gallant Super 104 EC)
kletodym (Select Super 120 EC)
klodinafop + pinoksaden (Traxos 50 EC)
mezotrion (Calisto 100 SC)*
pinoksaden (Axial 50 EC, Fraxial 50 EC)
pinoksaden + florasulam (Axial Komplett, Axial One)
propachizafop (Agil-S 100 EC, Zetrola 100 EC)
prosulfokarb (Boxer 800 EC Roxy 800 EC)
prosulfokarb +metrybuzyna (Arcade 880 EC)

2h

2,4-D 2-EHE (Esteron 600 EC)
2,4-D 2-EHE + dikamba (Aminopielik D MAXX 430 EC)
2,4-D + fluroksypyr (Gold 450 EC)
2,4-D + jodosulfuron metylosodowy + tienkarbazon metylowy (Huzar Activ Plus)
chizalofop-P-etylu (Targa Max 10EC, Targa Super 05 EC)
chlopyralid + pikloram (Gala 334 SL, Galera 334 SL)
chlopyralid + pikloram + aminopyralid (Mariner 360 SL, Nawigator 360 SL)
diflufenikan + chlorosulfuron (Glean Strong 54 WG)
flazasulfuron (Chikara 25 WG)
foramsulfuron + jodosulfuron metylosodowy (Maister 310 WG, Raper 31 OD)
foramsulfuron + jodosulfuron metylosodowy + tienkarbazon metylu (Maister
Power 42,5 OD)
foramsulfuron + tienkarbazon metylu (Conviso One)
jodosulfuron metylosodowy (Huzar 05 WG, Huzar 100 OD)
jodosulfuron metylosodowy + 2,4-D (Huzar Activ 387 OD)
jodosulfuron metylosodowy + amidosulfuron (Sekator 125 OD)
pikloram (Zorro 300 SL)
tembotrion (Laudis 20 WG)
tembotrion + tienkarbazon metylu (Capreno 547 SC)
terbutyoazyna + flufenacet (Aspect T)
tifensulfuron metylowy + metsulfuron metylowy (Concert SX 44 SG)

3h

chizalofop-P-etylu (Targa 10 EC, Supero 05 EC)
chlorosulfuron (Agrosulfuron 750 WG, Nuher 75 WG)
glifosat (Roundup Ultra 360 SL)
nikosulfuron + rimsulfuron + dikamba (Hector Max 66,5 WG)
tifensulfuron metylowy + chlorosulfuron (Chisel Nowy 51,6 WG)

4h

2,4-D + dikamba (Tayson 464 SL)
glufosynat amonu (Basta 150 SL)
mekoprop-P + tribenuron metylowy (Gradio 74.4 SG, Granstar Power 74.4 SG)
metsulfuron metylowy (Coma 20 WG, Pike 20 WG)
metsulfuron metylu + tribenuron metylu (Blusky 500 WG, Mofat 500 WG)
rimsulfuron (Rimuron 25 WG, Mambo 25 WG)
sulfosulfuron (Apyros 75 WG, Nylon 75 WG)
tifensulfuron metylowy + metsulfuron metylowy (Finish SX 40 SG, Toto 75 SG)
tifensulfuron metylowy + tribenuron metylowy (Aneks SX 50 SG, Granstar
Ultra SX 50 SG)
tribenuron metylowy (Tribe 75 WG, Triben X 500 SG)
tritosulfuron + dikamba (Siłacz Max 75 WG)

6h

chizalofop-P-tefurylowy (Bagira, Grapan Extra 40 EC)
chlomazon (Marqis 360 CS, Szabla 480 EC)
diflufenikan (Fenfludi 500 WG, Mendel 500 WG, Ossetia)
florasulam + metsulfuron metylowy + tribenuron metylowy (Tripali 27,1 WG)
glifosat (Glifostar 360 SL)
glifosat + 2,4-D (Kileo 400 SL)
glifosat + pyraflufen etylowy (Raptor 263 SC)
metamitron (Goltix Compact 90 WG, Target 700 SC)
metsulfuron metylu (Primstar 20 SG, Superherb 20 SG)
mezotrion (Notos 100 SC, Solis 100 SC)
triflusulfuron metylowy (Nabos 2 50 WG, Stear)

mgr inż. Marcin Bortniak
IUNG – PIB
Zakład Herbologii i Technik
Uprawy Roli we Wrocławiu

Jednak CHWASTOX

Kampania marketingowa CIECH Sarzyna.
CIECH Sarzyna, najw iększy polski producent środków ochrony
roślin, wystartował w marcu
z szeroko zakrojoną kampanią
marketingową swojego flagowego herbicydu zbożowego –
marki CHWASTOX.
Do wyboru tego bardzo popularnego na rynku środka
chwastobójczego zachęcać będzie, między innymi, wielka
loteria CHWASTOX.
Wszystkie osoby, które od
1 marca do 31 maja br. kupią
produkty z gamy CHWASTOX,
mogą wziąć udział w losowaniu
ponad 3000 nagród – w tym
dronów czy profesjonalnych nawozów dolistnych SARPLON
Zboże. Nagrodą główną w loterii jest voucher na opryskiwacz

polowy o wartości 50 000 zł.
Aby wziąć udział w losowaniu
wystarczy wypełnić formularz
zgłoszeniowy na stronie https://
www.loteria-ciech.pl/.
CHWASTOX to bardzo
popularny w Polsce herbicyd
zbożowy, cieszący się zaufaniem już trzech pokoleń polskich rolników. Środek szybko
i skutecznie zwalcza chwasty,
a jego formuła nie powoduje

ich uodparniania się na jego
działanie, co potwierdza praktyka rolnicza oraz opinia świata nauki. Ma wygodną formę
użytkowania, a szeroka gama
produktów pozwala na właściwy dobór odpowiedniego
rozwiązania do typu uprawy
i poziomu jej zachwaszczenia.

Substancja czynna (przykładowy herbicyd)

Źródło: CIECH Sarzyna
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

2,4-D (Dicopur 600 SL)
2,4-D + dikamba (Aminopielik Super 464 SL)
MCPB (Butoxone M 400 SL)
* Dane z ulotki informacyjnej preparatu (brak w etykiecie)
8h
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Późne zabiegi odchwaszczające w zbożach jarych
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Uzyskanie wysokich plonów nie jest możliwe bez odpowiedniej ochrony plantacji.
Spośród agrofagów zagrażających uprawom polowym, chwasty
szczególnie intensywnie wpływają
na rozwój, a w konsekwencji plonowanie roślin. Najgroźniejsze dla
zbóż jarych są jednoliścienne - owies
głuchy i chwastnica jednostronna,
natomiast z gatunków dwuliściennych to występujące także w oziminach fiołki polne, przytulia czepna
czy rumianowate oraz chwasty jare
jak np. komosa biała czy rdesty.
Wiedząc, które z nich zagrażają
naszym zbożom możemy dobrać
odpowiedni preparat do ich skutecznej eliminacji nawet w wyższej
fazie rozwojowej naszych upraw.
Do osiągnięcia przez zboża fazy
1 kolanka zbóż (BBCH 31), możemy
eliminować chwasty jednoliścienne
(chwastnicę jednostronną i owies
głuchy) w pszenicy i jęczmieniu wykorzystując pinoksaden (np. Axial
50 EC, Fraxial 50 EC) lub fenoksaprop-P-etylu (np. Puma Uniwersal
069 EW, Fenoxinn 110 EC). W celu
rozszerzenia spectrum zwalczanych
chwastów o chwasty dwuliścienne
środek Puma Uniwersal 069 EW
można stosować łącznie ze środkami Sekator 125 OD oraz Chwastox
Turbo 340 SL, natomiast Fenoxinn

110 EC stosować w mieszaninie ze
środkami: Tristar 50 SG/Trimax
50 SG/ Triben Super 50 SG i Galaper 200 EC/Fluroherb 200 EC/
Herbistar 200 EC. Łączne zwalczanie wybranych gatunków jedno- i dwuliściennych gwarantuje
mieszanina pinoksadenu z florasulamem (np. Axial Komplett, Axial
One 50 EC) lub tifensulfuronu metylowego z chlorosulfuronem (np.
Chisel Nowy 51,6 WG), który niszczy miotłę zbożową. Do zwalczania
wyłącznie chwastów dwuliściennych mamy do dyspozycji MCPA
300 g/l (np. Chwastox Extra 300 SL,
Lider 300 SL albo Premier 300 SL)
zarejestrowane w pszenicy, jęczmieniu, pszenżycie i owsie lub tylko
w pszenicy (np. MCPA 300 SL czy
Weedox 300 SL); diflufenikan (np.
Fenfludi 500 WG, Ossetia) w pszenicy i jęczmieniu oraz tribenuron
metylowy w stężeniu 500 g/kg (np.
Toraya 50 SG, Triben Super 50 SG)
w jęczmieniu. Do fazy 1 kolanka,
przeciwko chwastom dwuliściennym, możemy stosować mieszaniny 2,4-D + fluroksypyr (np. Gold
450 EC) we wszystkich zbożach
jarych oraz metsulfuron metylu
+ tifensulfuron metylowy (np.

Ergon 750 WG, Looma 750 WG)
w jęczmieniu.
Faza 2 kolanka (BBCH 32) to
ostateczny termin wykonania oprysków chwastobójczych herbicydami
zawierającymi sulfosulfuron (np.
Apyros 75 WG, Nylon 75 WG),
który pozwala pozbyć się z upraw
pszenicy m.in. chwastnicy jednostronnej, miotły zbożowej, perzu
właściwego i niektórych gatunków
dwuliściennych. Pozostałe środki,
których nie należy stosować później niż do 2 kolanka zbóż, służą
do niszczenia wyłącznie chwastów
dwuliściennych i są to florasulam
+ 2,4-D (np. Deresz 306 SE, King
306 SE, Mustang 306 SE) zarejestrowany w jęczmieniu, pszenicy,
pszenżycie, mieszankach zbożowych (z wyłączeniem owsa), jedynie
Camaro 306 SE posiada rejestrację
tylko do stosowania w jęczmieniu.
Mieszaninami 2,4-D (2-EHE) + aminopyralid + florasulam (np. Mustang Forte 195 SE) lub florasulam +
aminopyralid + 2,4-D (np. AGRIA
2,4 DeFLOR-AMINOPYRALID
195 SE), możemy opryskiwać jęczmień, pszenicę, owies i mieszankę
jęczmienia z owsem. Szeroki zakres
rejestracji (w pszenicy, jęczmieniu,

owsie i mieszankach zbóż jarych)
posiada MCPA w stężeniu 500 g/l
(np. Agritox 500 SL). W pszenicy,
jęczmieniu i owsie można eliminować chwasty dwuliścienne
stosując florasulam (np. Floram
050 SC, Saracen 050 SC) lub fluroksypyr (np. Tomahawk 200 EC
lub Starane 333 EC), w jęczmieniu
i pszenicy tribenuron metylowy (np.
Bron 500 SG, Granstar SX 50 SG),
mekoprop-P + tribenuron metylowy (np. Gradio 74,4 SG, Granstar
Power 74,4 SG) lub tifensulfuron
metylowy + metsulfuron metylowy (np. Finish SX 40 SG), a tylko
w jęczmieniu diflufenikan + florasulam (np. Saracen Delta 550 SC)
lub MCPA 600 g/l (np. Chwastox
AS 600 EC).
Do wykształcenia 3 kolanka zbóż
(BBCH 33) możemy usunąć z upraw
owies głuchy w jęczmieniu za pomocą fenoksapropu-P-etylu (np.
Feniks 069 EW, Hermes 069 EW),
a w celu jednoczesnego zwalczania
owsa i chwastów dwuliściennych
można go stosować z preparatem
MCPA Plus 340 SL. Ponadto gatunki 2-liścienne eliminujemy przy
pomocy metsulfuronu metylowego
(np. Finy 200 WG) zarejestrowanego

w jęczmieniu lub Coma 20 WG
w pszenicy i jęczmieniu.
Faza widocznego, nierozwiniętego liścia flagowego (BBCH 37) to
ostateczny termin, w którym wolno
wykonać zabieg herbicydowy fluroksypyrem (np. Fluxyr 200 EC,
Starane 250 EC, Tamigan 250 EC),
który w stężeniu 200 g/l zarejestrowano w jęczmieniu, a w stężeniu
250 g/l w jęczmieniu i pszenicy
do zwalczania różnych chwastów
dwuliściennych. W pszenicy i jęczmieniu możemy także zastosować
mieszaninę tifensulfuronu metylowego z tribenuronem metylowym
(np. Calibre SX 50 SG, Pragma SX
50 SG).
Do stadium rozwiniętego liścia
flagowego (BBCH 39), możemy
zwalczać chwasty dwuliścienne
wykorzystując fluroxypyr w formie estru 1-metyloheptylowego (np.
Fluxyr Pro, Minstrel) w pszenicy
i jęczmieniu oraz jego mieszaninę z tifensulfuronem metylowym
i metsulfuronem metylowym (np.
Omnera LQM) w uprawie pszenicy, jęczmienia i owsa. Dodatkowo w pszenicy, jęczmieniu, życie,
pszenżycie i owsie możemy stosować tritosulfuron + florasulam (np.

Biathlon 4D), w jęczmieniu i owsie
florasulam + metsulfuron metylowy
+ tribenuron metylowy (np. Tripali
27,1 WG), w pszenicy i jęczmieniu
metsulfuron metylu + tribenuron
metylu (np. Blusky 500 WG, Mofat
500 WG), a w samym jęczmieniu
florasulam + tribenuron metylowy (np. Saracen Max 80 WG) lub
tribenuron metylowy (np. Assynt
500 SG z zawartością 500 g/kg s.cz.
lub Tribe 75 WG, zawierający 750 g/
kg s.cz.).
Najdłużej, bo aż do końcowej
fazy nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego zbóż (BBCH
45), można wykonywać opryski
środkami zawierającymi halauksyfen metylu – Arylex™. Zarejestrowany jest on w mieszaninie
z florasulamem (np. Mattera, Zypar) do eliminacji gatunków dwuliściennych w pszenicy i jęczmieniu
lub z fluroksypyrem meptylu (np.
Pixxaro), który posiada szerokie
spektrum zastosowania w zbożach
jarych (pszenica, jęczmień, pszenżyto, żyto).
mgr inż. Marcin Bortniak
IUNG-PIB w Puławach
Zakład Herbologii i Technik
Uprawy Roli we Wrocławiu

REKLAMA

Włącz jednym ruchem ochronę
herbicydową w wielu uprawach
Zyskaj:
Pole wolne od chwastów, nawet tych uciążliwych
Wygodę stosowania bez względu na warunki wilgotnościowe
Bezpieczeństwo dla roślin uprawnych oraz następczych
BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje
dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
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Odporność chwastów na herbicydy
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Stosowanie herbicydów, obok niewątpliwych zalet, może również nieść ze sobą pewne zagrożenia.
Amerykańskie towarzystwo naukowe zajmujące się
zjawiskiem odporności chwastów na herbicydy podaje
że „odporność chwastów na
herbicydy jest dziedziczną
zdolnością roślin do przetrwania i reprodukcji po zastosowaniu dawki herbicydu,
która zwykle powoduje jej
zniszczenie”. W praktyce
oznacza to brak wrażliwości
tylko niektórych osobników,
w obrębie danego gatunku
chwastu (biotypów), na
taką dawkę herbicydu, która

w normalnych warunkach
powinna wyeliminować całą
jego populację.
W Polsce pierwsze informacje o problemach
z odpornością chwastów
na herbicydy pojawiły
się w połowie lat osiemdziesiątych zeszłego wieku
na terenach, na których
związki z grupy triazyn
stosowane były corocznie
w sadach i w monokulturze
kukurydzy. Obecnie odporność chwastów na herbicydy o różnym mechanizmie

działania st wierdzono
między innymi u: chwastnicy jednostronnej, komosy
białej, szarłatu szorstkiego,
wyczyńca polnego, miotły
zbożowej, chabra bławatka.
Pojawienie się biotypów
chwastów odpornych na
polach to duże wyzwanie i problem dla rolników.
Oznacza to bowiem utratę
skuteczności chwastobójczej herbicydu, spadek plonowania rośliny uprawnej,
niemożność dalszego stosowania tego samego środka,

a często również z innych
grup chemicznych. Po
przeprowadzeniu odpowiednich badań w kierunku
potwierdzenia występowania odporności na danej
plantacji, należy podjąć
wszelkie starania, by zminimalizować ryzyko rozwoju
i rozprzestrzeniania się tego
zjawiska.
Wa ż ny m a s p e k t e m
w przeciwdziałaniu powstawania odporności chwastów na herbicydy są
integrowane metody ochrony

Tabela1. Podział herbicydów na grupy wg HRAC (opracowanie na podstawie Woźnica 2008)
Grupa wg HRAC

A

Mechanizm działania

Przykładowe substancje aktywne herbicydów

chizalofop-P, chletodym, cykloksydym, dichlofop metylu,
Inhibitory funkcjonowania karboksylazy
fenoksaprop-P etylu, fluazyfop-P butylu, haloksyfop-R metylu,
acetylo-CoA
propachizafop, setoksydym, tepraloksydym, tralkoksydym

B

Inhibitory syntazy ALS/AHAS

amidosulfuron, chlorosulfuron, flupyrsulfuron, jodosulfuron,
mezosulfuron metylowy, nikosulfuron, rimsulfuron, sulfosulfuron, triasulfuron, tribenuron metylu, triflusulfuron metylowy,
florasulam, imazamoks, imazetapyr, propoksykarbazon sodu

C1

Inhibitory fotosystemu II

chlorydazon, cyjanazyna, desmedifam, fenmedifam, lenacyl,
metamitron, metrybuzyna, prometryna, symazyna, terbacyl,
terbutryna, terbutyloazyna

C2

Inhibitory fotosystemu II

chlorotoluron, diuron, linuron, metobromuron,

C3

Inhibitory fotosystemu II

bromoksynil, bentazon, pirydat

D

Inhibitory fotosystemu I

dikwat, parakwat

E

Inhibitory oksydazy protoporfyrinogeno- fluoroglikofen etylu, oksyfluorofen, pyraflufen etylu, cynidon
wej – PPO
etylowy, oksadiagril, karfentrazon etylu

F1

Zakłócanie syntezy barwników

diflufenikan, flurochloridon

F2

Zakłócanie syntezy barwników

mezotrion, sulkotrion, isoksaflutol

F3

Zakłócanie syntezy barwników

chlomazon

G

Inhibitory syntazy EPSP

glifosat

H

Inhibitory syntetazy glutaminowej

glufosynat amonu

I

Inhibitory DHP

asulam

K1

Inhibitory funkcjonowania mikrotubuli

pendimetalina, trifluralina, propyzamid

K2

Inhibitory tworzenia mikrotubuli

chloroprofam

K3

Inhibitory biosyntezy kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach – VLCFA

acetochlor, alachlor, dimetachlor, metazachlor, metolachlor,
propachlor, propizochlor, napropamid, flufenacet

L

Inhibitory syntezy celulozy

dichlobenyl

N

Inhibitory syntezy lipidów

cykloat, trialat

Syntetyczne auksyny

2,4-D, chlopyralid, dichloroprop-P, dikamba, fluroksypyr,
MCPA, MCPB, mekoprop-P, trichlopyr

O

roślin, łączące właściwą
agrotechnikę, płodozmian
oraz ochronę niechemiczną
(zwłaszcza mechaniczną).
Przy takich działaniach
można ograniczyć liczbę
zabiegów herbicydowych do
ekonomicznie uzasadnionego minimum. Uprawa roślin
w tradycyjnym płodozmianie to podstawowy element
zmniejszający ryzyko potęgowania zjawiska odporności. Zmianowanie roślin
zmusza do zróżnicowanych
zabiegów agrotechnicznych
w kolejnych latach oraz
stosowania herbicydów
o różnych mechanizmach
działania. Odmienny sposób
przygotowania gleby i różnorodny termin siewu roślin
uprawnych powodują zmiany ilościowe i jakościowe
kiełkujących nasion chwastów. Również głęboka
orka i uprawki mechaniczne
to skuteczne zabiegi w walce
z odpornością chwastów na
herbicydy. Należy przy tym
dbać o staranne czyszczenie narzędzi stosowanych
do uprawy roli oraz siewu
(sadzenia).
Opóźniony termin siewu
rośliny uprawnej, optymalna gęstość wysiewu i dobór
odpowiedniej odmiany to
czynniki, które również
pozwolą ograniczyć liczebność chwastów. Należy
pamiętać, by stosować kwalifikowany materiał siewny
wolny od zanieczyszczeń,
zwłaszcza nasionami chwastów, które mogą pochodzić z biotypów odpornych.
Z praktyki wiadomo, że
użycie w/w metod nie zabezpieczy w pełni plantacji przed
chwastami i aplikacja herbicydów będzie konieczna.
W takiej sytuacji stosowanie
środków o zróżnicowanych
mechanizmach działania to
podstawowa reguła antyodpornościowa. Zasady integrowanej ochrony roślin
nakładają na plantatorów
obowiązek właściwego
doboru i przemiennego
stosowania środków w celu
przeciwdziałania powstawaniu odporności organizmów
szkodliwych (w tym chwastów). Międzynarodowa
organizacja zajmująca się
problemem odporności chwastów opracowała podział
herbicydów ze względu na

mechanizm działania obowiązujący na całym świecie.
Środki o różnym sposobie działania oznaczone są literami
alfabetu (tabela 1). Niestety,
nie we wszystkich etykietach
herbicydów zarejestrowanych
w naszym kraju pojawia się
ta przydatna informacja.
W wielu przypadkach producenci środków ochrony roślin
umieszczają już takie dane,
jednak nie ma obowiązku
podawania tych informacji
podczas wprowadzaniu środka na polski rynek.
Aplikując herbicydy należy
pamiętać, by chwasty w czasie
stosowania środka pozostawały w fazie siewek, a najlepiej liścieni. Jeżeli w tym
czasie pojawią się wschody
chwastów, a wśród nich także
biotypów odpornych to mogą
one zostać zniszczone. Ponadto, stosowanie herbicydów
w dawkach gwarantujących
całkowite zniszczenie chwastów to również element
istotny w działaniach antyodpornościowych. Należy
unikać stosowania dawek
niższych od zalecanych,
zwłaszcza herbicydów, które
niecałkowicie zniszczą chwasty. Pozostawienie choćby pojedynczych osobników
określonego gatunku, wykazujących odporność, może
zapoczątkować rozwój takiej populacji. Jeśli na plantacji pozostały chwasty nie
zniszczone przez główny zabieg i mamy podejrzenie, że
mogą to być biotypy odporne
na herbicydy wówczas należy
podjąć działania, które nie
dopuszczą do wydania nasion. Można wykorzystać
tutaj różne sposoby. Od
pielenia ręcznego, poprzez
mechaniczne do powtórnego zastosowania herbicydu.
W takim przypadku ważny
jest dobór herbicydu o innym
mechanizmie działania, niż
środek zastosowany podczas
głównego zabiegu.
Odporności chwastów na
herbicydy dotyczy wielu pól
w naszym kraju i problem
ten będzie narastać. Należy
zatem określić przyczyny
tego zjawiska oraz wdrożyć
jak najszybciej podstawowe
zasady antyodpornościowe
w produkcji polowej.
dr Katarzyna Marczewska-Kolasa
IUNG-PIB Puławy
Zakład Herbologii i Technik
Uprawy Roli we Wrocławiu

Wszystko musi być pod kontrolą
kwiecień 2019 r. | Raport Rolny

Integrowana ochrona roślin
jest sposobem ochrony roślin
przed organizmami szkodliwymi polegającym na wykorzystaniu wszystkich dostępnych
metod ochrony roślin ze szczególnym wykorzystaniem metod niechemicznych, w sposób
minimalizujący zagrożenia dla
zdrowia ludzi, zwierząt oraz
dla środowiska.
Od 1 stycznia 2014 roku we
wszystkich krajach Unii Europejskiej stosowanie zasad integrowanej ochrony roślin stało
się obowiązkiem dla wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin.
Wprowadzenie tego obowiązku wynika bezpośrednio z art.
14 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/
WE z dnia 21 października
2009 r. ustanawiającej ramy
wspólnotowego działania na
rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów oraz art.
55 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego
wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego przepisy dyrektywy Rady
79/117/EWG i 91/414/EWG.
Podstawą integrowanej
ochrony roślin jest duża
wiedza o organizmach szkodliwych dla roślin (zwłaszcza
o ich biologii i szkodliwości)
pozwalająca określić optymalne metody i terminy podejmowania działań z jednoczesnym
uwzględnieniem naturalnie
występujących organizmów
pożytecznych (w tym drapieżców i pasożytów organizmów szkodliwych dla roślin
oraz owadów zapylajacych).
Integrowana ochrona roślin
pozwala w znacznym stopniu
ograniczyć stosowanie chemicznych środków ochrony
roślin zapewniając bioróżnorodność środowiska rolniczego
oraz minimalizując presję na
środowisko naturalne.
Nad metody chemiczne
przedkładać należy zrównoważone metody biologiczne,
fizyczne i inne metody niechemiczne, jeżeli zapewniają one
zadowalającą ochronę przed
organizmami szkodliwymi.
Zapobieganie występowaniu
REKLAMA

organizmów szkodliwych lub
minimalizowanie ich złego
wpływu na rośliny uprawne
można osiągnąć lub je wspierać
między innymi przez:
płodozmian;
• właściwe techniki uprawy
(np. zwalczanie chwastów
przed siewem lub sadzeniem
roślin, przestrzeganie terminu i normy wysiewu,
stosowanie wsiewek, uprawę bezorkową, cięcie i siew
bezpośredni);
• stosowanie w odpowiednich wypadkach odmian
odpornych/tolerancyjnych
oraz materiału siewnego
i nasadzeniowego kategorii
standard/kwalifikowany;
• zrównoważone nawożenie,
wapnowanie i nawadnianie/
odwadnianie;
• stosowanie środków higieny
(np. regularne czyszczenie
maszyn i sprzętu), aby zapobiec rozprzestrzenianiu się
organizmów szkodliwych;
• ochronę i stwarzanie warunków do występowania
ważnych organizmów pożytecznych, np. poprzez odpowiednie metody ochrony
roślin lub wykorzystywanie ekologicznych struktur w miejscu produkcji
i poza nim.
Organizmy szkodliwe muszą
być monitorowane odpowiednimi metodami i narzędziami
(jeżeli są one dostępne). Wśród
takich narzędzi powinien znaleźć się monitoring pól oraz
systemy ostrzegania, prognozowania i wczesnego diagnozowania oparte na solidnych
podstawach naukowych (tam
gdzie możliwe jest ich zasto
sowanie), a także doradztwo
osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Na
podstawie wyników działań
monitorujących użytkownik
profesjonalny musi zdecydować, czy i kiedy oraz jakie metody stosować ochrony roślin.
Stosowane środki ochrony roślin muszą być jak najbardziej ukierunkowane na
osiągnięcie danego celu i powodować jak najmniej skutków ubocznych dla zdrowia
ludzi i organizmów niebędących celem zwalczania, a także
dla środowiska. Wybierając

środki ochrony roślin, należy
brać pod uwagę ich selektywność. Użytkownik profesjonalny powinien ograniczyć
stosowanie pestycydów i inne
formy interwencji do niezbędnego minimum, np. poprzez
zredukowanie dawek, ograniczenie liczby wykonywanych
zabiegów lub stosowanie dawek dzielonych, biorąc pod
uwagę to, czy można zaakceptować dany poziom zagrożenia roślin i czy interwencje te

REKLAMA

nie zwiększają ryzyka rozwoju
odporności organizmów szkodliwych. Jeśli istnieje ryzyko
powstania odporności na dany
preparat, a nasilenie występowania organizmów szkodliwych wymaga wielokrotnego
stosowania pestycydów należy
zastosować środki chemiczne o innych mechanizmach
działania.
Użytkownik profesjonalny
powinien sprawdzać efekty zastosowanych metod ochrony

roślin i zapisywać przeprowadzone zabiegi z użyciem
pestycydów.
Stosowanie zasad integrowanej ochrony roślin wspierają
opracowane do tego celu odpowiednie metodyki i poradniki dostępne na Platformie
Sygnalizacji Agrofagów pod
adresem http://www.agrofagi.
com.pl/. Platforma Sygnalizacji
Agrofagów dostarcza również
zainteresowanym rolnikom
dostęp do innych narzędzi
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pomocnych w realizacji wymagań integrowanej ochrony
roślin.
Pomocny również przy
realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin jest Internetowy System Sygnalizacji
Agrofagów dostępny na stronie
Państwowej Inspekcji Ochrony
Roślin i Nasiennictwa (https://
piorin.gov.pl/sygn/start.php).
Źródło: PIORiN
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Chwasty zjadają ziemniaki
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Jakie substancje czynne herbicydów wybrać do odchwaszczania plantacji ziemniaka?

Ziemniaki zachwaszczone komosą białą i chwstnicą
jednostronną
Prawidłowo przeprowadzone zabiegi herbicydowe
(oczywiście w zalecany terminach i dawkach) pozwalają na szybkie oraz skuteczne
ograniczenie chwastów na
plantacji ziemniaka.
Konkurencyjne oddziaływanie różnych gatunków
chwastów w postaci tzw. zachwaszczenia pierwotnego,
obserwuje się już po kilku lub
kilkunastu dniach od momentu posadzenia bulw ziemniaka (BBCH 00-13/15) i może
trwać, aż do momentu zakrycia międzyrzędzi przez rośliny ziemniaka (BBCH 31-39).
Kolejny „wrażliwy” okres dla
ziemniaków, w którym mogą
pojawić się chwasty (tzw. zachwaszczenie wtórne) to moment tuż przed samym zbiorem

bulw (BBCH 91-95).
Najczęściej plantatorzy stosują dwa sposoby pielęgnacji
plantacji ziemniaka, a mianowicie: zabieg mechaniczno-chemiczny oraz chemiczny.
Najskuteczniejsza jest
jednak metoda chemiczna,
która polega na zastosowaniu odpowiednio dobranych
herbicydów jako czynnika
ograniczającego zachwaszczenie pierwotne oraz wtórne.
Obecnie plantator ma do
dyspozycji całą gamę bardzo
skutecznych herbicydów, które
może zastosować w terminie
przedwschodowym (doglebowo), zaraz po posadzeniu
bulw ziemniaka (BBCH 0003/05) i uformowaniu redlin
ale nie później jak do fazy
formowania i wzrostu pędu

w kierunku powierzchni gleby
(BBCH 09).
Bezpośrednio po sadzeniu
(BBCH 00-03/05), można zastosować: linuron (np. Afalon
Dyspersyjny 450 SC w dawce
1,5-2,0 l/ha – chwasty dwuliścienne); pendimetalina
(np. Stomp 400 SC w dawce
3,0-4,0 l/ha – chwasty jedno
(oprócz perzu właściwego)
i dwuliścienne); metrybuzyna (np. Sencor Liquid 600 SC
w dawce 0,75-1,0 l/ha – chwasty dwuliścienne, ponadto
średnio wrażliwa chwastnica jednostronna); chlomazon (np. Clomate 360 CS
w dawce 0,25 l/ha – chwasty
dwuliścienne, ponadto średnio wrażliwa chwastnica jednostronna); fluorochloridon
(np. Racer 250 EC w dawce
2,0-3,0 l/ha – chwasty jedno
(oprócz perzu właściwego)
i dwuliścienne); metrybuzyna + flufenacet (np. Plateen
41,5 WG w dawce 2,0 kg/ha
– chwasty jedno (oprócz perzu
właściwego) i dwuliścienne);
chlomazon + pendimetalina
(np. Stallion 363 CS w dawce
3,0-4,0 l/ha – chwasty jedno
(łącznie z perzem właściwym)
i dwuliścienne).
Bezpośrednio po sadzeniu do końca fazy kiełkowania (BBCH 00-09), można

zastosować: metobromuron
(np. Proman 500 SC w dawce
3,0-4,0 l/ha – chwasty dwuliścienne ponadto jednoliścienne wrażliwe to: owies
głuchy i wiechlina roczna,
średnio wrażliwa chwastnica jednostronna).
Bezpośrednio po sadzeniu,
jednak nie później jak do
3 liścia (BBCH 00-13), można zastosować również: prosulfokarb (np. Boxer 800 EC
w dawce 3,0-5,0 l/ha – niektóre chwasty jednoliścienne
oprócz chwastnicy jednostronnej i perzu właściwego oraz
chwasty dwuliścienne).
Kolejny termin aplikacji
herbicydów (nalistnie), przypada na okres tuż po wschodach, gdy rośliny ziemniaka
wytworzą od 2 do 5/7 liści
(BBCH 12-15/17), aż do momentu osiągnięcia przez rośliny ziemniaka, fazy początku
zakrywania międzyrzędzi
(BBCH 30) do fazy całkowitego zakrycia międzyrzędzi
(BBCH 31-39).
W fazie 2-5 liści (BBCH
12-15), ziemniaka, możemy
zastosować: bentazon (np. Basagran 480 SL w dawce 3,0 l/
ha – chwasty dwuliścienne);
metrybuzyna + prosulfokarb
(np. Arcade 880 EC w dawce

Czy stosować generyki?

4,0-5,0 l/ha – niektóre chwasty jednoliścienne (wiechlina roczna, wyczyniec polny,
chwastnica jednostronna)
i dwuliścienne); metrybuzyna
(np. Maestro 70 WG w dawce
0,5 kg/ha – chwasty dwuliścienne, ponadto średnio wrażliwa chwastnica jednostronna).
W fazie 2 liścia do fazy początku zakrywania międzyrzędzie (BBCH 12-30) można
zastosować rimsulfuron (np.
Egzecutor 25 SG + adiuwant
Asystent w dawce 60 g/ha +
0,05-0,1l/ha – niektóre chwasty jednoliścienne (chwastnica
jednostronna i perz właściwy)
oraz dwuliścienne).
Natomiast w fazie 2 liści
aż do fazy zakrywania międzyrzędzi przez rośliny ziemniaka (BBCH 12-39) można
zastosować graminicydy,
czyli środki które zwalczają najskuteczniej gatunki
jednoliścienne jednoroczne
w fazie 2-4 liści (chwastnica
jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, samosiewy
zbóż, włośnica sina, włośnica
zielona, palusznik krwawy) natomiast jednoliścienne wieloletnie tj. perz właściwy, życica
trwała czy wiechliny w fazie
4-6 liści (15-20 cm wysokości). Zalecane s.cz. to: propachizafop (np. Agil-S 100 EC

dr inż. Tomasz R. Sekutowski
IUNG - PIB w Puławach
Zakład Herbologii i Technik
Uprawy Roli we Wrocławiu
w dawce 0,5-0,8 l/1,5 l/ha);
chizalofop-P-etylowy (np.
Targa Super 05 EC w dawce
0,75-1,25 l/2,0 l/ha); cykloksydym (np. Focus Ultra 100 EC
w dawce 1,0-2,0 l/5,0 l/ha);
fluazyfop-P-butylowy (np.
Fusilade Forte 150 EC w dawce
0,63-1,7 l/ha); kletodym (np.
w dawce 0,8-2,0 l/ha).
Ostatnim zabiegiem na
plantacji ziemniaka jest zastosowanie, tuż przed zbiorem
(BBCH 91-95) odpowiednio
dobranych desykantów, które mają na celu jak najszybsze dosuszenie łodyg i liści
ziemniaka oraz zniszczenie
chwastów tworzących, tzw.
zachwaszczenie wtórne. Polecane s.cz, to: dikwat (np. Mission 200 SL w dawce 2,0-3,0 l/
ha); glufosynat amonowy (np.
Basta 150 SL w dawce 3,0 l/ha)
i kwas nonanowy (np. Beloukha 680 EC w dawce 16,0 l/ha).

Produkuje się je bez licencji oryginalnego wytwórcy.
Generyk to produkt odtwórczy, będący zamiennikiem
oryginalnego, zawierający
tę samą substancję aktywną
występującą w tych samych,
bądź różnych formulacjach. Są
wytwarzane i wprowadzane
do sprzedaży po wygaśnięciu
licencji i innych praw wyłączności właściciela – twórcy
nowatorskiej substancji aktywnej. W przypadku środków
ochrony roślin okres ochrony
patentowej trwa zwykle dekadę. Po upływie 10 lat wszyscy
producenci mogą korzystać
z tych rozwiązań – mogą wytwarzać i dystrybuować preparaty oparte o te substancje.
Firmy innowacyjne znaczną
część swoich zysków przeznaczają na opracowanie nowych
preparatów, zawierających

niestosowane wcześniej substancje aktywne. Wprowadzenie ich do obrotu poprzedzone
jest wieloletnimi badaniami
nie tylko nad samymi substancjami, ale też ich formulacją. Prowadzenie tych badań
wymaga wysokich nakładów
finansowych. Dodatkowe,
znaczące koszty generują
skomplikowane i długotrwałe procedury rejestracyjne,
poprzedzające dopuszczenie
produktu na rynek.
Producent generyków nie ma
nawet obowiązku przeprowadzania badań rejestracyjnych
substancji czynnej, wystarczy,
że udowodni, iż jest ona tożsama z oryginalną. Procedura
wprowadzenia na polski rynek produktów odtwórczych,
w porównaniu z nowatorskimi

rozwiązaniami, nie jest wielce
skomplikowana. Ponadto tego
typu preparaty są na ogół tańsze niż produkty autentyczne.
Nic dziwnego, skoro producent
nie musi inwestować w rozwój i badania, by wprowadzić
innowacyjny produkt na rynek. Korzysta z już gotowych
i sprawdzonych w praktyce
rolniczej rozwiązań.
Producenci generyków rekomendują promowane przez
siebie rozwiązania jako sumę
doświadczeń i wiedzy o substancjach aktywnych, które
procentują umiejętnością ich
właściwego ujęcia w postaci
skutecznych, sprawdzonych
i kompleksowych technologii.
Może zatem warto korzystać
z produktów odtwórczych?
Może rzeczywiście za niższą

cenę otrzymamy tak samo skuteczne, jak oryginał narzędzie?
„Fundamentem” każdego
chemicznego środka ochrony
roślin jest substancja aktywna, która niszczy patogeny Ten
sam związek zsyntetyzowany
w czystej postaci jest na ogół
mało aktywny w środowisku
naturalnym i tym samym jest
nieskuteczny w niszczeniu
agrofagów. Przyczyn tej nieskuteczności jest wiele, wymienić można chociażby jego
nietrwałość, słabą rozpuszczalność czy szybki rozkład lub
łatwe zmywanie. Dlatego też
w technologii produkcji do
substancji aktywnych środków
ochrony roślin dodawane są
różne substancje towarzyszące,
które podwyższają aktywność
preparatu, zwiększają jego

bezpieczeństwo i ułatwiają zastosowanie. Forma użytkowa
preparatu – formulacja – to fizyczna postać środka ochrony
roślin, która została nadana
mu w procesie technologicznym. Informuje ona zarówno
o zawartości substancji aktywnej, jak i stanie skupienia. Jest
to jeden z kluczowych parametrów wyróżniających środki ochrony roślin. To właśnie
forma użytkowa determinuje
skuteczność, trwałość, bezpieczeństwo stosowania, a także
i cenę preparatu. Przy zakupie
środka ochrony roślin trzeba
rozważyć także i wybór formulacji. Jest to cecha preparatów
ciągle w zbyt małym stopniu
weryfikowana przez rolników.
Niezależnie od wyboru substancji aktywnej, istotna jest

wiedza na temat zastosowanej
formy użytkowej. Jej tworzenie polega przede wszystkim
na zwiększeniu aktywności
biologicznej preparatu oraz
bezpieczeństwa podczas jego
użycia. Ponadto łączenie substancji biologicznie czynnych
z różnego rodzaju stabilizatorami i nośnikami umożliwia
po połączeniu z wodą utworzenie jednorodnej, stabilnej
mieszaniny – cieczy roboczej.
Porównać można chociażby skuteczność herbicydów
opartych na znanej i sprawdzonej, bo wynalezionej
ponad czterdzieści lat temu
substancji aktywnej – glifosacie. Herbicydów zawierających
w swym składzie glifosat nie
trzeba przedstawiać. Są one
c.d. art. na str. 13
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popularne na całym świecie.
Umowy patentowe już dawno
wygasły. Tylko w Polsce kilka
lat temu w obrocie było blisko
sto herbicydów zawierających
w swym składzie glifosat. Czy
działają one tak samo?
Dwa lata temu rynek glifosatów przeżył rewolucję.
Skutkiem rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej (EU) 2016/1313 z dnia
1 sierpnia 2016 roku, stwierdzającym że „Państwa Członkowskie powinny poczynić
starania, aby ich produkty
oparte na glifosacie wolne były
od polietoksylowanej aminy
łojowej (POA)” wszystkie herbicydy zawierające tę substancję aktywną z nośnikiem POA
zostały wycofane z obiegu.

Z rynku zniknęło wiele herbicydów. Szybko jednak
pojawiły się nowe produkty, które zawierają w swym
składzie inne dopuszczone do
obrotu wspomagacze. Niektóre z tych formulacji w pełni
zabezpieczają potrzeby producentów rolnych, są preparatami skuteczniejszymi, nowszej
generacji. Niestety, na rynku
dostępne są także herbicydy,
których efektywność działania pozostawia wiele do
życzenia, gdyż zawierają niedostateczną ilość substancji
wspomagających działanie
glifosatu. Wspomagacze te
różnią się zasadniczo skutecznością w zwalczaniu chwastów
w stosunku do wycofanego.
Sytuacja, w której wszystkie
produkty generyczne działały

bardzo podobnie (w zależności
od ilości wspomagacza w formulacji), jest już przeszłością.
Aktualnie produkty różnią
się zarówno typem adjuwanta, jak również jego ilością.
Te różnice mają zasadniczy
wpływ na uzyskiwane efekty w zwalczaniu chwastów.
Na rynku mamy nietypową
sytuację. Do 2017 roku skuteczność preparatów wysokiej
jakości była porównywalna
z preparatami generycznymi.
W herbicydach była stosowana
i ta sama substancja aktywna
i te same nośniki. Aktualnie
preparaty zawierające ten sam
związek czynny zawierają
zupełnie inne wspomagacze,
które determinują skuteczność wykonywanego zabiegu. Z wyników doświadczeń

wynika, iż jedynie oprysk preparatami najwyższej jakości
zapewnia wysoką skuteczność. Przytoczyć tu można
chociażby wyniki doświadczeń przeprowadzonych przez
niezależną firmę badawczą,
która porównała efektywność
9 dostępnych na europejskim
rynku herbicydów zawierających glifosat. Doświadczenie
przeprowadzono w warunkach
polowych. Po 32 dniach od
zabiegu stwierdzono istotne
różnice w skuteczności działania poszczególnych formulacji.
Produktami o najwyższej skuteczności okazały się Roundup
PowerMax 720 i Roundup
Flex 480. Co zadziwiające,
najwyższą efektywnością wykazał się herbicyd wyprodukowany przez koncern, który

wynalazł i opatentował badaną
substancję aktywną. Wyniki
wielu badań potwierdzają, iż
duże firmy fitofarmaceutyczne
wciąż opracowują nowe patenty i formulacje preparatów,
tak by efektywność wykonywanych zabiegów była wyższa. Część naukowców także
twierdzi, iż najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest zwalczanie agrofagów środkami
oryginalnymi, szczególnie gdy
wymagania przy rejestracji
środków ochrony roślin nie
są wysokie.
Jakie więc preparaty wybierać? Z jednej strony kusząca
jest cena tańszych preparatów
odtwórczych, choć nie zapewniają one pełnej skuteczności
zabiegów przeprowadzanych
z ich użyciem. Z drugiej

Zwalczanie chorób liści w T-2
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strony droższe produkty oryginalne gwarantują wysoką
efektywność takich zabiegów,
lepsze działanie w trudnych
warunkach pogodowych czy
w twardej wodzie, pozwalają
na szybszą uprawę po oprysku
czy dają pewność działania już
godzinę przed deszczem. Warto
postawić na produkty dające
pewność działania i brak potrzeby ponownego oprysku,
gdy terminy agrotechniczne
mają kluczowe znaczenie.
Stosować generyki czy preparaty oryginalne – każdy producent musi rozstrzygnąć ten
dylemat sam. Jednak kierowanie się ceną produktu, jako
jedynym kryterium wyboru
nie wydaje się słuszne i ekonomicznie uzasadnione.
Anna Rogowska

Warunki pogodowe w marcu utrudniały rolnikom wykonywanie zabiegów ochrony roślin.
W przypadku zwalczania
chorób powodowanych przez
grzyby chorobotwórcze, największe obostrzenia dotyczące temperatur stosowania
dotyczą fungicydów z grupy
REKLAMA

triazole. Stosować się je powinno w temperaturze powyżej
12°C. Do zabiegu w terminie T-1, który wykonywany
jest w końcu fazy krzewienia (BBCH 29) do fazy 1-go,

a niekiedy 2. kolanka (BBCH
31-32) zalecane są m.in. substancje czynne z innych grup
chemicznych, jak np. imidazole, anilinopirymidyny,
benzimidazole, morfoliny.

Substancje czynne należące
do tych grup występować
mogą również w produktach
dwu lub trójskładnikowych
wraz z s.cz. z grupy triazoli.
W takiej sytuacji ryzyko, że

dany fungicyd nie zadziała jest
mniejsze. W terminie T-2 kiedy
zwalczamy choroby górnych
trzech liści – flagowego, podflagowego i podpodflagowego
i terminie od ukazywania liścia

dr Joanna Horoszkiewicz Janka
IOR-PIB Poznań
flagowego (BBCH 39) lub od
początku grubienia pochwy
liściowej liścia flagowego
c.d. art. na str. 14
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(BBCH 41) do fazy widocznych pierwszych ości (BBCH
49) nie ma już tak dużych wahań temperaturowych. Dlatego
też możemy stosować wszystkie zarejestrowane w tej fazie
fungicydy, biorąc pod uwagę
spektrum występujących na danej plantacji sprawców chorób.
Dobór terminu zabiegu w terminie T-2 zależny będzie m.in.
nasilenia występowania chorób
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na najwyższych liściach, od
okresu czasu jaki upłynął od
wykonania zabiegu w terminie
T-1 oraz warunków pogodowych. W pszenicy zagrożenie
stanowić mogą: septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (DTR), rdza
brunatna i rdza żółta. W pszenżycie ozimym spodziewać możemy się wystąpienia septoriozy
liści, brunatnej plamistości liści, rdzy brunatnej i rdzy żółtej.

W jęczmieniu groźne jest wystąpienie plamistości siatkowej
jęczmienia, rynchsoporiozy
zbóż oraz rdzy jęczmienia, a
życie również rynchosporiozy zbóż, rdzy źdźbłowej oraz
septoriozy żyta. We wszystkich
wymienionych gatunkach zbóż
obserwować można objawy
mączniaka prawdziwego zbóż
i traw. Choroba ta jest szczególnie groźna dla jęczmienia i pszenicy. Do zwalczania mączniaka

prawdziwego zbóż i traw przydatne mogą być takie substancje
czynne jak np. cyflufenamid,
proquinazid, chinoksyfen lub
metrafenon. Do stosowania
w terminie T-2 w celu zwalczania chorób występujących na
górnych blaszkach liściowych
polecane są również mieszaniny
fungicydów z takich grup chemicznych jak np.: strobiluryny,
triazole, ftalany + strobiluryny, triazole + karboksyamidy,

karboksyamidy + ftalany, triazole + karboksyamidy + ketoaminy, spiroksaminy + triazole,
strobiluryny + karboksyamidy. Jak widać rozwiązań jest
wiele, a przykłady fungicydów
zarejestrowanych do stosowania w terminie T-2 zestawiono
w tabeli.
Wykonanie zabiegu w terminie T-2 poprzedzone zabiegiem
w T-1, którego celem jest zwalczanie chorób podstawy źdźbła

oraz występujących w początkowych fazach rozwoju zbóż
chorób występujących na liściach pozwala na zachowanie
zielonej, pozbawionej zarodników grzybów i lub grzybni
na powierzchni liści. Rośliny
prawidłowo odżywione z nieuszkodzoną blaszką liściową
mogą bez zakłóceń fotosyntezować, czego konsekwencją
jest wytwarzanie kłosa oraz
jego prawidłowe wypełnienie.

Przykłady fungicydów do stosowania w pszenicy ozimej w terminie T-2
Fungicyd

Substancja czynna

Mączniak prawdziwy

Rdza brunatna

Septorioza paskowana
liści pszenicy

Septorioza plew

Adexar Plus
Allegro 250 SC
Amistar 250 SC
Arbiter 520 EC
Areva 200 EC
Artea 330 EC
Artemis 450 EC
Ascra Xpro 260 EC
Atak 450 EC
Aviator Xpro 225 EC
Aylora 350 SC
Azaka 250 SC
Bagani 125 ME
Balear 720 SC
Bell 300 SC
Blizzard Xtra 280 SC
Boogie Xpro 400 EC
Bravo Premium
Buffer 490 EC
Bumper 250 EC
Caramba 60 SL
Ceando 183 SC
Ceando Plus
Chloroflash 500 SC
Cigal Plus 500 SC
Clayton Roulette
Comet 200 EC
Corbel 750 EC
Cortez 125 SC
Crotalo
Dafne 250 EC
Delaro 325 SC
Diskobol 480 SC
District 450 EC
Dithane NeoTec 75 WG
Divexo
Djembe 274 EC
Doolin 500 SC
Dubler Mega 497 SC
Duett Star 334 SE
Elatus Era
Elatus Plus
Eminent Star 312 SE
Envoy
Epoksy 125 SC
Falcon 460 EC
Fentop 750 EC
Flexity 300 SC
Fossa 633 EC
Fundand 450 EC
Guliver Max 720 SC
Halny 200 EC
Harcer 425 SC
Harviga
Hutton
Imbrex XE
Impact 125 SC
Inovor
Input 460 EC
Intizam 497 SC
Juwel TT 483 SE
Kendo 50 EW
Keypro
Kier 450 EC

fluksapyroksad, epoksykonazol, piraklostrobina
epoksykonazol, krezoksym metylu
azoksystrobina
prochloraz, tebukonazol, proquinazid
pentiopyrad
propikonazol, cyprokonazol
prochloraz, tebukonazol, fenpropidyna
biksafen, fluopyram, protiokonazol
prochloraz
protiokonazol, biksafen
pentiopyrad, chlorotalonil
azoksystrobina
tetrakonazol
chlorotalonil
boskalid, epoksykonazol
azoksystrobina, cyprokonazol
protiokonazol, biksafen, spiroksamina
propikonazol, chlorotalonil
prochloraz, propikonazol
propikonazol
metkonazol
metrafenon, epoksykonazol
fenpropimorf, metrafenon, epoksykonazol
chlorotalonil
tebukonazol, chlorotalonil
cyflufenamid
piraklostrobina
fenpropimorf
epoksykonazol
chlorotalonil, cyprokonazol
difenokonazol
protiokonazol, trifloksystrobina
chlorotalonil, azoksystrobina
prochloraz, tebukonazol, fenpropidyna
mankozeb
chlorotalonil, fluksapyroksad
bromukonazol, tebukonazol
chlorotalonil
tiofanat metylowy, epoksykonazol
fenpropimorf, epoksykonazol
benzowindyflupyr, protiokonazol
benzowindyflupyr
tetrakonazol
piraklostrobina, epoksykonazol
epoksykonazol
tebukonazol, spiroksamina, triadimenol
fenpropidyna
metrafenon
prochloraz, fenpropidyna
azoksystrobina, difenokonazol, tebukonazol
chlorotalonil
proquinazid
difenokonazol, propikonazol, tebukonazol
piraklostrobina, fluksapyroksad
protiokonazol, spiroksamina, tebukonazol
fluksapyroksad
flutriafol
fluksapyroksad, piraklostrobina, propikonazol
protiokonazol, spiroksamina
tiofanat metylowy, epoksykonazol
epoksykonazol, krezoksym metylowy, fenpropimorf
cyflufenamid
cyprokonazol
azoksystrobina, difenokonazol, tebukonazol
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plamistość liści
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c.d. art. na str. 15
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Ksykon 125 SC
Leander 750 EC
Lerak 200 EC
Librax
Limero
Lotus Top 140 EC
Mancozeb 80 WP
Manitoba 425 EC
Matador 303 SE
Matsuri 250 EC
Megysto
Menara 410 EC
Merces 50 EW
Mirador Forte 160 EC
Moderator 303 SE
Mollis 450 EC
Mongur 200 EC
Ogam
Olympus 480 SC
Opera Max 147,5 SE
Opera Top
Optan 183 SE
Osiris 65 EC
Palazzo
Perseo
Phoenix 500 SC
Plexeo 60 EC
Polonil 500 SC
Porter 250 EC
Posse Plus 490 EC
Priaxor
Proceed
Profinity 180 SC
Profuso
Prokonazid 200 EC
Proline Max 460 EC
Property 180 SC
Prozid 200 EC
Raster 125 SC
Regalon
Rekord 125 SC
Rialto 500 SC
Roosky 490 EC
Rotazol
Rubric XL 300 SC
Sakura 274 EC
Secardo XE 125 EC
Seguris 215 SC
Sendo 60 EC
Sinconil 500 SC
Sintop 500 SC
Sirena 60 EC
Sokół 460 EC
Soleil 274 EC
Soligor 425 EC
Spector 450 EC
Swing Top 183 SC
Talius 200 EC
Tandem 497 SC
Tango Star
Tarcza Łan 250 EW
Tenore 400 EW
Tern 750 EC
Tern Premium 575 EC
Tiger 250 SC
Tilt Turbo 575 EC
Tocata
Tocata Duo
Tonga 500 SC
Tonki 50 EW
Topsin M 500 SC
Track 300 SC
Travis 350 SC
Treoris 350 SC
Vareon 520 EC
Variano Xpro 190 EC
Ventur 300 SC
Wirtuoz 520 EC
Yamato 303 SE
Zakeo Opti
Zamir 400 EW
Zantara 216 EC
Zenit 575 EC
Zoxy Plus

epoksykonazol
fenpropidyna
azoksystrobina, tebukonazol
fluksapyroksad, metkonazol
fenpropimorf
epoksykonazol, fenpropidyna
mankozeb
epoksykonazol, folpet
tiofanat metylowy, tetrakonazol
propikonazol
izopirazam, cyprokonazol
propikonazol, cyprokonazol
cyflufenamid
azoksystrobina, tebukonazol
tiofanat metylowy, tetrakonazol
azoksystrobina, difenokonazol, tebukonazol
proquinazid
epoksykonazol, krezoksym metylu
azoskystrobina, chlorotalonil
piraklostrobina, epoksykonazol
piraklostrobina, epoksykonazol
piraklostrobina, epoksykonazol
epoksykonazol, metkonazol
fenpropimorf, epoksykonazol, metrafenon
azoksystrobina, chlorotalonil
folpet
metkonazol
chlorotalonil
difenokonazol
prochloraz, propikonazol
piraklostrobina, fluksapyroksad
chlorotalonil
pyriofenon
protiokonazol, tebukonazol
proquinazid
protiokonazol, spiroksamina
pyriofenon
proquinazid
epoksykonazol
fluksapyroksad, metkonazol
epoksykonazol
chlorotalonil
prochloraz, propikonazol
chlorotalonil, cyprokonazol
azoksystrobina, epoksykonazol
bromukonazol, tebukonazol
fluksapyroksad, epoksykonazol
izopirazam, epoksykonazol
metkonazol
chlorotalonil
tiofanat metylowy
metkonazol
tebukonazol, spiroksamina, triadimenol
bromukonazol, tebukonazol
protiokonazol, spiroksamina, tebukonazol
prochloraz
dimoksystrobina, epoksykonazol
proquinazid
tiofanat metylowy, epoksykonazol
fenpropimorf, epoksykonazol
tebukonazol
prochloraz, tebukonazol
fenpropidyna
propikonazol, fenpropidyna
azoksystrobina
propikonazol, fenpropidyna
fenpropimorf, epoksykonazol, metrafenon
epoksykonazol, krezoksym metylu
chlorotalonil, tebukonazol
cyflufenamid
tiofanat metylowy
boskalid, epoksykonazol
pentiopyrad, chlorotalonil
pentiopyrad, chlorotalonil
prochloraz, tebukonazol, proquinazid
protiokonazol, fluoksastrobina, biksafen
boskalid, epoksykonazol
prochloraz, tebukonazol, proquinazid
tiofanat metylowy, tetrakonazol
chlorotalonil, azoksystrobina
prochloraz, tebukonazol
tebukonazol, biksafen
propikonazol, fenpropidyna
azoksystrobina, cyprokonazol
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W praktyce rolniczej dokarmianie dolistne ma charakter zapobiegawczy.
Można go traktować jako
zabieg uzupełniający, szybko niwelujący niedobory
składników pokarmowych.
Należy mieć na uwadze aby
z nawożeniem dolistnym nie
czekać do momentu, gdy na
roślinach wystąpią duże niedobory składników pokarmowych. Zabieg ten jest polecany
zwłaszcza w sytuacjach, gdy
utrudnione jest pobieranie
składników pokarmowych
przez system korzeniowy
w warunkach stresowych np.
w przypadku suszy, przymrozków lub w przypadku nadmiaru wody. Dokarmianie
dolistne przede wszystkim
zaopatruje rośliny w mikroelementy. Mikroelementy są
pobierane przez rośliny zbożowe w niewielkich ilościach
(zaledwie kilka gramów), jednak aktywnie uczestniczą
w reakcjach metabolicznych
między innymi w procesie
fotosyntezy, gospodarce azotowej, zapewniają właściwe
funkcjonowanie hormonalne, podnoszą odporność na
patogeny. Niedobór mikroelementów może zaburzać ważne
procesy życiowe roślin, a w takich warunkach wprowadzone
makroelementy w nawozach
nie są pobrane i wykorzystane w optymalny sposób przez
rośliny. Często system korzeniowy roślin nie jest w stanie dostarczyć odpowiednią
ilość składników pokarmowych w krytycznych okresach zapotrzebowania roślin.

Nawożąc zboża w intensywnych technologiach produkcji,
dolistnie wprowadza się małe
dawki mikroelementów, które
roślina jest w stanie pobrać
jednorazowo.
Zasadą generalną jest
to, że wysokie plony roślin
zbożowych można uzyskać
na glebach o uregulowanym odczynie i co najmniej
średniej zawartości makroi mikroelementów.
Aby efektywność nawożenia azotem była pełna, należy
rośliny zbożowe dokarmiać
mikroelementami. Najszybciej
działającymi są właśnie dolistne nawozy mikroelementowe.
Nawożenie mikroelementami nabiera znaczenia w warunkach wysokiego plonowania
roślin.
Na glebach o uregulowanym
odczynie, przy optymalnym
odżywieniu roślin makroskładnikami, niedobór mikroelementów może stać się
czynnikiem ograniczającym
plon. Warto wówczas zbadać
zawartość mikroelementów
w glebach, zwłaszcza jeśli
w gospodarstwie nie stosuje
się nawożenia organicznego.
O potrzebie stosowania nawozów mikroelementowych
decyduje zasobność gleby oraz
wrażliwość uprawianych gatunków roślin (tabela 1). Średnie pobranie mikroelementów
przez rośliny zbożowe obrazuje
tabela 2.
Miedź, mangan i cynk szczególnie korzystnie wpływają na

gospodarkę azotową, stymulując pobieranie azotu a także
przyczyniając się do rozwoju
systemu korzeniowego.
Na skuteczność dokarmiania dolistnego zbóż wpływa
właściwe przygotowanie cieczy roboczej. Należy pamiętać
o elementarnych zasadach:
ciecz roboczą przygotowuje
się bezpośrednio przed zabiegiem i zużywa się w najbiższych
godzinach. Niecelowe jest stosowanie dolistnie np. samego
mocznika. Należy dodawać do
niego siedmiowodny siarczan
magnezu, który zmniejsza ryzyko poparzenia roślin (ogranicza
rozpad mocznika na parzący rośliny amoniak i dwutlenek węgla). Ponadto siarczan magnezu
dostarcza ważne makroelementy: magnez i siarkę. Musimy pamiętać o bezpiecznym stężeniu
wodnego roztworu mocznika
dla roślin zbożowych. Jest ono
zróżnicowane w zależności od
fazy wzrostu i rozwoju zbóż
(tab. 3).
Jak wynika z tabeli, zboża we wcześniejszych fazach
wzrostu i rozwoju są odporniejsze na wyższe stężenia
roztworu mocznika. Wraz ze
wzrostem roślin zbożowych
zwiększa się ich wrażliwość na
poparzenia i dlatego zalecane
stężenie jest mniejsze.
Nie wolno przekraczać
stężeń podanych w tabeli
3. Oprysk najlepiej dokonać
w dni pochmurne lub wieczorem. Zastosowanie 5% roztworu mocznika w latach suchych

Tabela 1. Wrażliwość zbóż podstawowych na niedobory ważniejszych mikroelementów
Mikroelement

Roślina

Mangan

Cynk

Miedź

+

+

++

+

+

++

+

++

Pszenica
Żyto

+

Jęczmień

Owies
++
+ średnia wrażliwość, ++ duża wrażliwość

Tabela 2. Pobranie mikroelementów przez zboża (g/t ziarna + odpowiednia masa słomy)
Mikroelement

Roślina
Pszenica

Miedź (Cu)

Mangan (Mn)

Cynk (Zn)

Molibden (Mo)

Bor (Bo)

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

Tabela 3. Dopuszczalne stężenie roztworu mocznika w dolistnym dokarmianiu zbóż
Zawartość mocznika w cieczy roboczej (%)

Faza rozwojowa zbóż
Pełnia krzewienia

16-18

Początek strzelania w źdźblo

10-12

Koniec strzelania w źdźbło

6-8

Kłoszenie

5-6
Kwitnienie – nie dokarmiamy

poprawia wypełnienie ziarna
i zawartość białka.
Do racjonalnego dokarmiania dolistnego roślin przyczynia się wiele czynników takich
jak: właściwa agrotechnika,
odpowiedni odczyn gleby,
prawidłowe nawożenie doglebowe, średnia zasobność

gleby w fosfor, potas i magnez;
optymalna ilość wysiewu
zbóż, zapewniona ochrona
łanu, sprzyjające warunki
pogodowe (wysoka wilgotność powietrza). Większość
mikroskładników najlepiej
jest stosować w formie chelatowej. Stężenie roztworu

należy dostosować do fazy
rozwojowej rośliny zbożowej.
Ponadto zaleca się stosować
substancje powierzchniowo
czynne, zwiększające przyleganie kropli do liści.
dr hab. Danuta Leszczyńska
IUNG-PIB w Puławach
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Dolistne dokarmianie rzepaku

Rzepak jest rośliną o bardzo dużych potrzebach pokarmowych.

Dr inż. Marta Wyzińska
Zakład Uprawy Roślin
Zbożowych
IUNG – PIB w Puławach

ADOB®
Siła nauki
Nawozy firmy ADOB®
nowoczesne
szybko przyswajalne
skuteczne
biodegradowalne
chelatowane nowoczesnym
czynnikiem IDHA – światowy
patent ADOB®
przyjazne dla środowiska
płynne, stałe
dolistne, doglebowe, do
fertygacji
zalecane do stosowania
prewencyjnego
i interwencyjnego

ADOB®
Zwalczanie niedoborów mikroelementów

Basfoliar®
Kompleksowe nawożenie upraw

ADOB® Bor
Bor w najlepszej postaci

www.adob.com.pl

Tabela 1. Pobranie składników mineralnych (kg) potrzebnych na wyprodukowanie 1 tony nasion
wraz z odpowiednią ilością słomy przez rzepak ozimy
Azot (N)

Fosfor
(P2O5)

Potas (K2O)

Wapń (Ca)

Magnez (Mg)

Siarka (S)

56-60

26-30

70-75

50-55

8

14-16

Chcąc pokryć tak wysokie
potrzeby pokarmowe należy
dokładnie zaplanować strategię nawożenia. Musi ona
uwzględniać nie tylko nawożenie doglebowe ale również
dokarmianie roślin przez liście.
Jest ono bardziej efektywne
(czasami nawet kilkukrotnie)
od nawożenia doglebowego,
a także pozwala na szybsze
uzupełnienie składników
w roślinie niż przy ich stosowaniu doglebowym. Dolistne
dokarmianie roślin traktowane
jest na ogół jako uzupełnienie
nawożenia podstawowego (doglebowego) i stosowane jest
zapobiegawczo w przypadku
niedoboru składników. Najlepszym sposobem uniknięcia i uzupełnienia niedoborów
składników, głównie ze względu na szybkość jak również
efektywność działania, jest
dolistne dokarmianie roślin
w okresie wegetacji.
Z uwagi na to, że rzepak
ma duże potrzeby pokarmowe
strategia nawożenia tej rośliny
nie może opierać się jedynie
na doglebowym nawożeniu.
Bardzo ważne jest również

dokarmianie dolistne roślin.
Taki sposób aplikacji nawozów
pozwala na szybsze uzupełnienie składników w roślinie, co
ma szczególne znaczenie, np.
gdy występują objawy niedoboru lub rośliny mają mało
czasu na pobranie składników
pokarmowych z gleby.
Do kwitnienia rzepak powinien zakumulować zdecydowaną większość potasu, jak
i większość azotu, a także znaczne ilości innych składników pokarmowych. Dokarmianie roślin
przez liście ma za zadanie wspomaganie systemu korzeniowego.
Przy dokarmianiu dolistnym
należy pamiętać o konieczności stosowania roztworów
o niskim stężeniu, aby z jednej
strony zapobiec uszkodzeniom
rośliny (obowiązuje zasada, że
im starsza roślina, tym niższe
stężenie cieczy roboczej należy
stosować), a z drugiej zapewnić
odpowiedni udział (stężenie)
składnika w cieczy roboczej,
gdyż zbyt duży ogranicza jego
przenikanie przez liście.
To azot decyduje o poziomie
plonów, a racjonalne nawożenie rzepaku ozimego azotem

sprowadza się do wczesnowiosennego zastosowania nawozów doglebowych (zwykle do
końca marca). Stosując ten pierwiastek dolistnie, nie dopuszczamy do wystąpienia objawów
niedoboru lub je w szybki sposób łagodzimy. W nowoczesnej
technologii uprawy rzepaku
nawożenie dolistne azotem
powinno być traktowane jako
podstawowe, gdyż umożliwia
szybkie zaopatrzenie roślin nawet w kilkadziesiąt kilogramów
tego składnika. Spośród nawozów azotowych do dolistnego
dokarmiania rzepaku nadaje
się przede wszystkim wodny
roztwór mocznika. Oczywiście musi on mieć odpowiednią
koncentrację, gdyż zbyt duże
jego stężenie może powodować poparzenie liści. W dogodnych warunkach pogodowych
rzepak w fazie rozety i zwartego zielonego pąka można
dokarmiać wodnym roztworem mocznika, o stężeniu do
12%, natomiast tuż przed
kwitnieniem – faza żółtego
pąka – o stężeniu 5–7%. Bardzo ważne jest aby stosowanie
takich oprysków wykonywać

w pochmurne dni. Szczególną
uwagę trzeba również zwracać na przymrozki w okresie
wczesnej wiosny, gdyż zarówno krótko przed, jak i krótko
po ich wystąpieniu nie jest
wskazane wykonywanie dokarmiania dolistnego. Dolistne
nawożenie mocznikiem w okresie wiosennej wegetacji rzepaku najczęściej wykonuje się od
fazy rozety (gdy rzepak przynajmniej częściowo zregenerował się po zimie) do kwitnienia.
W tym okresie można wykonać kilka zabiegów w około
10-dniowych odstępach. Jednak w praktyce najczęściej wykonuje się 2–3 zabiegi, łącząc
dokarmianie dolistne tym
składnikiem z magnezem,
siarką i mikroelementami oraz
ochroną insektycydową czy
fungicydową.
Aby nawożenie było efektywne, należy wiedzieć, kiedy
niedobory pierwiastków mogą
wystąpić i w razie potrzeby
przeprowadzić nawożenie
profilaktyczne. Zwlekanie do
czasu aż wystąpią pierwsze
objawy niedoboru i dopiero
wówczas przeprowadzone
nawożenie, zawsze skutkuje
spadkiem plonu. Z mikroelementów rzepak potrzebuje przede wszystkim boru
i manganem, a w dalszej kolejności miedzi, molibdenu,
cynku i żelaza. Pierwszy zabieg
dokarmiania rzepaku mikroskładnikami przeprowadzamy
już w okresie jesiennym, gdyż
niedobory mikroskładników
zakłócają prawidłowy rozwój
roślin oraz zmniejszają ich zimotrwałość. Prawidłowy rozwój systemu korzeniowego jak
i całej rośliny uwarunkowany
jest dobrym zaopatrzeniem
w te pierwiastki. Zwiększają
one odporność roślin na choroby, wpływają również na
prawidłowy przebieg procesu
fotosyntezy oraz szereg innych
procesów niezbędnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju
roślin. Dobre odżywienie roślin gwarantuje wysokie plony
a także opłacalność uprawy.

URODZAJ
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Kompleksowa ochrona
rzepaku ozimego

REKLAMA

Pełna technologia do ochrony rzepaku ozimego od
INNVIGO.
Tak jak w przypadku wszystkich produktów INNVIGO,
również ostatnio wprowadzone
do sprzedaży środki do ochrony rzepaku ozimego zostały
bardzo dokładnie przebadane
w warunkach laboratoryjnych
i polowych. Ich działanie mogli
przetestować również rolnicy. –
Naszym założeniem jest to, by
po zarejestrowaniu przeprowadzić badania, jak dany preparat
działa w praktyce. Przed wprowadzeniem środka na rynek
staramy się sprawdzić go jeszcze
i wdrożyć na powierzchniach
większych niż poletka doświadczalne, czyli na produkcyjnych
polach łanowych, aby uzyskać
opinie, jak produkty sprawdzają się w warunkach produkcji
rolniczej – wyjaśniał Andrzej
Borychowski, specjalista ds.
badań i rozwoju w INNVIGO. – Dlatego też szukamy
gospodarstw innowacyjnych,
w których mamy możliwość
zastosowania naszych technologii i przekonania rolników do
naszych produktów.
Jednym z producentów
rolnych, który miał już okazję poznać w praktyce zalety
stosowania pełnej technologii ochrony rzepaku ozimego od INNVIGO, jest Marek
Suchodolski z miejscowości
Rozbity Kamień w powiecie
sokołowskim na Mazowszu.
W 120-hektarowym gospodarstwie, prowadzonym na
gruntach własnych i częściowo dzierżawionych, rolnik
uprawia głównie zboża do
karmienia trzody chlewnej,
rzepak oraz kukurydzę na ziarno. Już od trzech lat stosuje
preparaty INNVIGO – a od
wiosny 2018 roku korzysta
z kompleksowych rozwiązań
w rzepaku ozimym. W ramach współpracy firma realizuje w jego gospodarstwie
doświadczenia polowe, a latem
2018 roku odbyły się tu Dni
Pola. Jak podkreślał Andrzej
Borychowski, to jedna z głównych lokalizacji, w których
prowadzone są doświadczenia
demonstracyjne INNVIGO.
Marek Suchodolski przetestował działanie wszystkich rodzajów dostępnych w INNVIGO
środków: herbicydów, fungicydów i insektycydów oraz regulatorów wzrostu – w rzepaku
ozimym, jak również w zbożach
ozimych. – Jestem zadowolony z tych produktów. Odnoszę

wrażenie, że powinny wybić się
na rynku, bo są konkurencyjne.
Różnią się ceną, a jakością nie
odstają od konkurencji. Cena
tutaj odgrywa bardzo dużą rolę,
a jakość jest w porządku, nie
ma problemów, poprawek ani
chwastów – mówił rolnik. Tak
wysoka skuteczność, szczególnie
w przypadku zabiegów herbicydowych, była zaskoczeniem,
ponieważ ok. dwie godziny po
oprysku spadł deszcz. Oprócz
zaobserwowanej dobrej kondycji
rzepaku stosowane zabiegi przyniosły także wymierne efekty
w postaci zwyżki plonu: – Miałem rzepak na dwóch polach.
Były to pola porównywalne
co do jakości gleby i lokalizacji. Na jednym zastosowałem
pełną technologię ochrony od
INNVIGO. Plon był tam większy o ok. 500 kg na hektarze,
czyli przełożyło się to na realne pieniądze. Plantator zwrócił
uwagę na jeszcze jeden istotny
aspekt: – Dla mnie jako rolnika
bardzo duże znaczenie ma to,
że INNVIGO jest firmą polską.
Staram się kupować u polskich
producentów, żeby wspierać
nasz lokalny, polski rynek.
Również na początku sezonu
wegetacyjnego 2018-19 w gospodarstwie w Rozbitym Kamieniu użyte zostały preparaty
INNVIGO. W drugiej połowie
listopada, podczas oględzin rzepaku ozimego, widać było, że
rośliny są zdrowe i odpowiednio
przygotowane do zimy. Obsada
była właściwa i wynosiła ok.
45 roślin na m.kw. Jesienią
warunki meteorologiczne sprawiły, że rzepak miał tendencję
do nadmiernego wzrostu wegetatywnego. Ale, co najważniejsze, szyjki korzeniowe były
na właściwym poziomie i nie
wyrastały za bardzo ponad
powierzchnię gleby. Widoczna była skuteczność użytych
herbicydów, a intensywnie rozwijające się uprawy nie dopuściły do wtórnego kiełkowania
i rozwoju chwastów. Andrzej
Borychowski ocenił kondycję
plantacji: – Czas zastosowania
preparatów był optymalny, czyli
panowała właściwa wilgotność
i temperatura. W momencie
przeprowadzenia zabiegu nie
było opadów. Niemniej jednak
w późniejszym okresie nastąpił duży stres spowodowany
brakiem deszczu. W Polsce
wschodniej deficyt nie był
tak drastyczny jak w innych

rejonach. Na polu, na którym
zastosowano preparaty do
zwalczania chwastów jesienią
– Metax 500 SC, Efector 360 CS
i Baristo 500 SC, można zauważyć, że skuteczność zabiegów
była bardzo wysoka. Zostały
zwalczone uciążliwe chwasty.
Przy długiej i słonecznej jesieni rośliny miały bardzo dobre
warunki do rozwoju. W związku z tym zaistniała konieczność zastosowania co najmniej
jednego zabiegu regulatorami
wzrostu – był to Mepik 300 SL
w połączeniu z preparatem Bukat 500 SC.
W skład pełnej technologii
ochrony rzepaku ozimego od
INNVIGO wchodzą następujące preparaty:
• Je sie n ne z wa lc z a n ie
chwastów w terminie
przedwschodowym: Metax 500 SC (metazachlor),
Efector 360 CS (chlomazon) i Baristo 500 SC
(napropamid).
• Jesienne zabiegi skracające i fungicydowe, jeżeli
występuje potrzeba mocniejszego skrócenia roślin:
regulator wzrostu Mepik
300 SL (chlorek mepikwatu) i fungicyd Bukat 500 SC
(tebukonazol).
• Jesienne zabiegi fungicydowe, gdy silne skracanie
rośliny nie jest wymagane:
fungicydy Bukat i Dafne
250 EC (difenokonazol).
• Wiosenne zabiegi herbicydowe, w razie konieczności wykonania poprawek:
Zorro 300 SL (pikloram)
i Major 300 SL (chlopyralid) – w kombinacji
z preparatami stosowanymi
przedwschodowo.
• Wiosenne i jesienne zwalczanie chwastów jednoliściennych: Jenot 100 EC
(chizalofop-P- etylowy).
• Wiosenne zabiegi fungicydowe: Bukat, Dafne,
Makler 250 SE (azoksystrobina), Atropos 500 EC
(prochloraz).
• Wiosenne zabiegi skracania roślin: regulator wzrostu
Mepik 300 SL.
• Insektycydy: Los Ovados
200 SE (acetamipryd),
Delux 050 CS (deltametryna) i Insodex 480 EC
(chloropiryfos).
Źródło: RedM
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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Poprawa efektywności kwitnienia
Ponad 75% naszej flory to rośliny owadopylne.
Z badań nad wpływem
tych owadów na gospodarkę rolną wynika, iż wartość
plonów uzyskiwanych corocznie dzięki zapylaczom wynosi w Stanach Zjednoczonych
nawet do 15 mld dolarów, zaś
w krajach Unii Europejskiej
blisko 5 mld euro. W Polsce
straty tylko w plonie nasion
rzepaku spowodowane zatruciami owadów zapylających
wycenia się na około 40 mln
złotych. A przecież plon nie
tylko tej rośliny uzależniony
jest od prawidłowego zapylenia przez owady. Wśród
roślin uprawnych są takie,
których zapylenie uzależnione jest prawie wyłącznie od
zapylaczy. Przykładem może
być słonecznik, gryka, lucerna, wiele gatunków warzyw
i drzew owocowych. Skuteczne
zapylenie kwiatów, a następnie
zapłodnienie przekłada się na
wysoką ilość i jakość uzyskanego plonu. Nieodpowiednie
warunki pogodowe czy mała
liczba owadów zapylających to
czynniki, które negatywnie

wpływają na zawiązywanie
owoców i nasion. To sprawa
bezdyskusyjna. Jednak, by mogło dojść do zapylenia, rośliny
muszą prawidłowo zakwitnąć.
Plon zbóż także warunkowany jest efektywnością
kwitnienia. W przypadku
traw zapylenie następuje poprzez przeniesienie pyłku przez
wiatr. Należy w tym okresie zapewnić plantacji odpowiednie
warunki, by proces ten przebiegał bez zakłóceń. Przede
wszystkim należy zaniechać
oprysków dolistnych mocznikiem i nawozami z mikroelementami, by nie doprowadzić
do zaburzeń w zapyleniu i późniejszym rozwoju ziarna, co
skutkowałoby obniżką plonu. Inne zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin
należy wykonywać zgodnie
z etykietą-instrukcją stosowania dołączoną do produktu.
Generalnie zasada jest taka,
iż zabiegi powinno zakończyć
się do fazy kłoszenia, ale są
odstępstwa od tej reguły. Dopuszcza się wydłużenie tego

terminu, na przykład stosując
niektóre fungicydy, nawet do
fazy dojrzałości wodnej ziarna,
z zachowaniem okresu karencji. Zabiegi ochrony kłosa, na
przykład pszenicy czy jęczmienia, które są roślinami samopylnymi, przypadają umownie
na okres kwitnienia. Należy
je jednak wykonać dopiero po
tym, jak zostaną „wyrzucone
pylniki”. Takie postępowanie
będzie gwarancją, iż oprysk nie
zaszkodził dalszemu rozwojowi generatywnemu. Zabiegów
ochrony roślin nigdy nie wykonujemy w czasie kwitnienia
gatunków zbóż obcopylnych,
w tym przede wszystkim żyta.
Opryski żyta w tej fazie mogą
powodować sklejanie pręcików
powodując problemy w zapylaniu. Ochronę kłosa żyta należy
wykonać po pełni pylenia.
Zarówno w przypadku
wiatropylności, jak i owadopylności bardzo istotne jest
przygotowanie uprawy, by proces kwitnienia i późniejszego
zapylenia przebiegał sprawnie
i efektywnie. Ten okres jest

kluczowy w kontekście generowania plonu. Oczywiście
ważna jest ogólna kondycja
plantacji, odpowiednie jej odżywienie i ochrona.
Jak dodatkowo wspierać rośliny, by wspomóc kwitnienie?
Rozwiązaniem sprawdzonym w praktyce rolniczej,
warzywniczej i sadowniczej,
cieszącym się stale rosnącym
zainteresowaniem jest odżywianie plantacji tytanem. Pierwiastek ten przyśpiesza proces
fotosyntezy, poprawia zapylenie i zapłodnienie. Plonowanie
roślin, po dostarczeniu tytanu
pozakorzeniowo, zwiększa się
średnio o kilkanaście procent.
Ponadto rośliny łatwiej znoszą
stres związany z użyciem herbicydów. Tytan wpływa także na
jakość plonu, a wiele doświadczeń potwierdza, że pierwiastek
ten istotnie poprawia kondycję
roślin, które są bardziej odporne na różne typy stresów, nie
tylko te spowodowane użyciem
środków ochrony roślin. Zastosowanie tytanu zwiększa
tempo pobierania składników

pokarmowych i wody przez
rośliny. Korzystnie wpływa
również na rozwój i regenerację systemu korzeniowego oraz
na wzrost roślin osłabionych
przez czynniki stresowe. Jednak przede wszystkim poprawia skuteczność kwitnienia.
Stymuluje organy generatywne
– zapewnia większą trwałość
kwiatów, żywotność pyłku
kwiatowego oraz intensyfikację rozwoju łagiewki pyłkowej.
Znacząco poprawia efektywność procesu zapylenia i tworzenia organów stanowiących
plon (nasiona, owoce).
Bardzo ważnym aspektem
przy stosowaniu tytanu jest
forma w jakiej ten pierwiastek występuje w preparacie.
Warunkiem koniecznym jest
to, aby preparat był rozpuszczalny w wodzie, aby mógł
być wykorzystany przez
roślinę. Eksperymentalnie
wykazano, że najlepiej przyswajalną formą tytanu jest
askorbinian. Włączenie do
standardowej agrotechniki
preparatów zawierających

Jak zminimalizować skutki suszy?

łatwo przyswajalne jony tytanu w takiej formie, tak jak
w stymulatorze Tytanit, w zdecydowany sposób ułatwia
uprawę dzięki zminimalizowaniu negatywnego wpływu
stresu, wywołanego czynnikami abiotycznymi i biotycznymi. Efektem są wyższe rośliny
o grubszej łodydze, większej
ilości liści i owoców, a co się
z tym wiąże również wyższy
plon. Zwiększa zawartość chlorofilu w liściach, co intensyfikuje fotosyntezę i w efekcie
sprzyja przyrostowi biomasy
i plonu roślin. Jego stosowanie
zaleca się w okresach intensywnego rozwoju i wzrostu
roślin oraz w warunkach osłabienia roślin przez czynniki
stresowe, przede wszystkim
w celu poprawy intensywności kwitnienia, zarówno roślin
wiatropylnych i tych zapylanych przez owady.
Kwitnienie to jeden z kluczowych okresów w całym cyklu wegetacyjnym roślin. Jego
przebieg determinuje wielkość
i jakość plonu.
Anna Rogowska

Według danych ONZ do 2050 roku ponad połowa światowej produkcji roślin uprawnych zagrożona będzie deficytem wody.
Zmiany klimatyczne w naszym kraju już dawno przestały
być jedynie hasłami organizacji
pro ekologicznych. Długotrwałe
susze stały się codziennością.
Dramatyczna w skutkach susza z 2015 roku, która nawet
według meteorologów miała
być ewenementem, powtórzyła się w 2018. GUS oszacował,
iż zbiory zbóż zmniejszyły się
o 16%, ziemniaków i rzepaku
o 20%. Susza dotknęła też produkcję warzyw – uprawiane pod
osłonami uszkodzone zostały
przez wysoką temperaturę,
a uprawy polowe ucierpiały
z powodu deficytu opadów.
Już w połowie ubiegłego roku
szkody wywołane suszą w rolnictwie wyceniono na 3,5 mld
złotych. Jak zatem zabezpieczyć
nasze uprawy, by maksymalnie
ograniczyć negatywne skutki
wysokiej temperatury i niedoborów opadów, które według klimatologów będą coraz częstsze
w naszej strefie klimatycznej?
Nie jesteśmy w stanie przewidzieć wystąpienia suszy,
możemy jednak maksymalnie
chronić nasze plantacje. Musimy

to jednak robić kompleksowo,
zapewniając roślinom komfortowe warunki przez cały okres
wegetacji, począwszy od odpowiedniego przygotowania
stanowiska. Rośliny należy
utrzymywać w dobrej kondycji, bo tylko odpowiednio odżywione zniosą stres związany
z wysoką temperaturą i okresowym brakiem wody. Żadne
z tych działań nie zabezpieczy
w pełni naszych upraw, ale
pozwoli znacząco ograniczyć
niekorzystny wpływ anomalii
pogodowych na wielkość i jakość osiąganych plonów. Deficyt
wody w glebie może powodować
drastyczny spadek plonów roślin uprawnych, a czasem nawet
doprowadzić do całkowitego
zniszczenia plantacji. Przy zbyt
niskiej wilgotności gleby i za wysokim nasłonecznieniu reakcje
biologiczne rośliny nie mogą
przebiegać właściwie pomimo,
iż wszystkie niezbędne zabiegi
i pozostałe warunki powinny
zapewnić uprawom prawidłowy rozwój. Po doświadczeniach
z ostatnich lat działania prewencyjne, chroniące rośliny przed

skutkami suszy, powinny być
włączone do standardowej agrotechniki. Zabiegiem, który należałoby rozważyć jest dolistne
dokarmienie krzemem. To niekonwencjonalny i innowacyjny,
stosunkowo niedrogi sposób na
zwiększenie tolerancji i odporności roślin na tego typu stresy.
Krzem jest jednym z podstawowych pierwiastków biosfery.
W skorupie ziemskiej znajduje
się blisko 30% tego pierwiastka. Jest podstawą składową
gleb i odgrywa kluczową rolę
w obiegu materii. Przez rośliny
pobierany jest w formie kwasów krzemowych. Uwalnianie
ich z krzemionki i krzemianów
jest procesem nieefektywnym
– ograniczonym i bardzo powolnym, tym bardziej, iż kwasy
krzemowe w glebie są niestabilne, a ich ilość jest niewystarczająca. W roślinach krzem
występuje w formie mineralnej,
nierozpuszczalnej w wodzie.
Pierwiastek ten występuje w komórkach epidermy, mezofilu,
ksylemie czy sklerenchymie.
Zwiększa sztywność komórek
i ich tolerancję na uszkodzenia,

w tym mechaniczne. Związki organokrzemowe wbudowane w organizm roślinny
redukują skutki zarówno niskiej, jak i wysokiej temperatury, powstrzymują utratę
wody w procesach oddychania
w warunkach deficytu wody,
pozytywnie wpływają na proces fotosyntezy – zwiększają
jej wydajność. Jednak przede
wszystkim krzem poprzez
wzmocnienie ścian komórkowych, znacznie ogranicza
straty wody w procesie transpiracji. Zapewnia usprawnienie
osmoregulacji, gwarantuje korzystniejszy status wodny oraz
lepsze zaopatrzenie w składniki
odżywcze. Dodatkowo pierwiastek ten ogranicza wpływ
stresu biotycznego spowodowanego przez patogeny i inwazję szkodników, to również
zasługa mocniejszych i sztywniejszych ścian komórkowych,
stymuluje wzrost korzeni
u młodych roślin, a przez to
poprawia plonowanie, a także
jakość i właściwości przechowalnicze plonów. Jest jednak
przed wszystkim świetnym

narzędziem zabezpieczającym
plantacje przed okresowymi
niedoborami wody. Grubsze
i twardsze ściany komórkowe
stanowią naturalną barierę dla
czynników stresowych, nie tylko tych związanych z suszą.
To także redukcja zagrożeń
związanych z infekcjami chorób grzybowych i szkodników,
owadów wyposażonych w ssący
aparat gębowy. To wzmocnienie
ścian stymuluje naturalną odporność roślin. Biostymulatory zawierające krzem stanowią
cenne uzupełnienie programów
ochrony roślin uprawnych,
zwłaszcza w dobie ograniczania stosowania środków
ochrony roślin. Przykładem
takiego preparatu krzemowego, spełniającego te funkcje
jest Optysil. To płynny antystresant aktywujący naturalne
systemy odpornościowe roślin
oraz stymulujący ich wzrost
i rozwój. Zawiera łatwo przyswajalny przez rośliny krzem
i dzięki temu wzmacnia ściany komórkowe oraz stymuluje
szereg ważnych procesów życiowych w roślinie. Zwiększa

tolerancję na niekorzystne
warunki uprawowe, przede
wszystkim na deficyty wody.
Polecany jest w uprawach
wszystkich gatunków roślin
rolniczych i ogrodniczych,
do stosowania dolistnego. To
nowe narzędzie do niwelowania
skutków suszy. Odczyn pH roztworu preparatu jest zbliżony
do obojętnego, co pozwala na
łączne z innymi preparatami
w tym samym zbiorniku.
Takie narzędzie jest szczególnie potrzebne wobec czekających nas dalszych zmian
klimatycznych. Zdaniem meteorologów, okresowe deficyty
wody i towarzysząca im wysoka
temperatura przestaną być zjawiskami ekstremalnymi i staną
się standardem w naszej strefie
klimatycznej. Doświadczenia
choćby ostatnich lat pokazują,
że susza może doprowadzić do
znacznego, a nawet całkowitego zniszczenia plonów. Dlatego maksymalne zabezpieczenie
plantacji przed takimi warunkami pogodowymi powinno być
dążeniem każdego producenta.
Anna Rogowska
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Przygotowanie pola pod siew kukurydzy
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Dokładność przedsiewnej uprawy roli ma bezpośredni wpływ na równomierność wschodów.
Kukurydza jest uprawiana
w szerokiej rozstawie rzędów
i przy małej obsadzie roślin
w związku z czym wymaga
bardzo starannej uprawy roli
i należy maksymalnie ograniczać ugniatanie roli. Powszechnie praktykowanym sposobem
jest montowanie kół bliźniaczych do ciągników podczas
wykonywania zabiegów doprawiania roli. Warto również
zmniejszyć ciśnienie w oponach kół ciągników (zależnie
od warunków i rodzaju opony)
oraz unikać przejazdów po zbyt
wilgotnym polu. Jest to ważne
ponieważ kukurydza posiada
wiązkowy system korzeniowy,
który reaguje negatywnie na
nadmierne zagęszczenie gleby.
W sprzyjających warunkach,
korzenie przerastają glebę do
głębokości 2 m, przy czym
pierwsze skupisko korzeni
rozwija się pod powierzchnią
pola a drugie na głębokości
około 70 cm. Przy zbyt mocno zagęszczonej glebie rośliny będą miały utrudniony
dostęp do wody i składników
pokarmowych, co będzie ograniczało ich rozwój i potencjał
plonowania.
Po orce przedzimowej
Celem uprawy przedsiewnej
jest wytworzenie na powierzchni pola luźnej warstwy gleby,
o gruzełkowatej strukturze,
przez którą może następować
wymiana powietrza i ciepła
niezbędnego do kiełkowania
nasion. Tak wykonana uprawa
roli zapewni szybkie ogrzanie
się jej do temperatury 8-10oC,
co jest niezbędne do dobrego
skiełkowania nasion kukurydzy. Wiosną zabiegi uprawowe należy rozpocząć możliwie
jak najszybciej. Zalecane jest
w pierwszej kolejności włókowanie lub bronowanie (bronami odwróconymi zębami do

góry). Zabieg ten należy wykonać jak najwcześniej, jak tylko jest możliwość wjechania
w pole. Przerywane jest wtedy
bezproduktywne parowanie
wody i wyrównywana jest powierzchnia pola, szczególnie
wtedy, gdy orka była wykonana
mało starannie. Włókowanie
przyczynia się również do przyspieszenia ogrzewania gleby
i jednocześnie pobudza nasiona
chwastów do kiełkowania. Wykonanie głębszego spulchniania
z wykorzystaniem kultywatora
na głębokość 10-14 cm wskazane jest tylko w miejscach po
zastoiskach wodnych.
Zbyt wczesne rozpoczynanie
prac uprawowych, przy nadmiernej wilgotności gleby będzie prowadziło do tworzenia
na powierzchni pola głębokich
kolein po kołach ciągników
i niszczenia struktury gleby.
Na glebach lekkich, uprawę
przedsiewną można ograniczyć do dwukrotnego bronowania broną zębową ciężką,
lub zastosowania zestawu bron
zębowych połączonych z wałem strunowym. Na glebach
typowo kukurydzianych, dobre efekty pracy zapewniają
agregaty uprawowe, w których
elementami roboczymi są zęby
sprężynowe współpracujące
z jednym lub dwoma wałami
strunowymi. Rozstaw zębów
zakończonych redliczkami na
belkach ramy agregatu uprawowego podczas uprawy pod
kukurydzę powinien wynosić
od 8 do 10 cm, co zapewnia
dobre spulchnianie gleby
oraz skuteczne rozbijanie
brył. optymalne efekty pracy
w przedsiewnym przygotowaniu roli uzyskuje się poprzez
stosowanie agregatów wyposażonych w sztywne zęby zakończone gęsiostopkami które
podcinają na żądaną głębokość

całą powierzchnię pola.
Najdokładniejsze utrzymywanie jednakowej głębokości pracy jest zapewnione
w agregatach, które podczas
pracy są oparte na dwóch
wałach - przednim i tylnym.
Prędkości robocze agregatów
powinny być dostosowane do
warunków panujących na polu
i zazwyczaj wynoszą powyżej
8 km/h (najczęściej od 8 do
12 km/h). Uprawa ze zbyt
dużą prędkością roboczą będzie powodowała nadmierne
niszczenie struktury oraz może
skutkować rozpyleniem gleby.
Aktywne maszyny uprawowe powinny być wykorzystywane przede wszystkim na
glebach ciężkich. Stosowanie
takich maszyn pozwala zazwyczaj na przygotowanie
roli do siewu w jednym przejeździe roboczym. Dlatego też
każdorazowo w zależności od
warunków panujących na polu
należy dobierać prędkość obrotową elementów roboczych
maszyny oraz prędkość roboczą
agregatu, by nie doprowadzić
do rozpylenia gleby.
Orka wiosenna
Na glebach lekkich które
charakteryzują się nietrwałą strukturą, zaoranie pola
wiosną również daje dobre
efekty. Jeśli nie wykonano
ziębli jesienią, a warunki na
to pozwalają, można zaorać
pole w okresie zimowym lub
na przedwiośniu. Orka wiosenna powinna być wykonana najpóźniej na 3-4 tygodnie
przed planowanym siewem.
Ponadto powinna być płytka (do 20 cm) i uzupełniona
wałem działającym wgłębnie
(Campbella) lub wyjątkowo
(w przypadku jego braku) broną kolczatką. Jeżeli na polu
pozostało ściernisko po zbiorze
zbóż lub z rozdrobnioną słomą

np. po zbożach czy kukurydzy,
to w pierwszej kolejności należy wykonać uprawę agregatem
ścierniskowym, a następnie
orkę. Zastosowanie takiego
układu zabiegów agrotechnicznych pozwoli dokładnie
wymieszać duże ilości słomy
z wierzchnią warstwą roli
i tym samym uniknąć warstwowego przyorania resztek pożniwnych. Na polach
REKLAMA

REKLAMA

czystych i niezachwaszczonych
np. po burakach, ziemniakach
lub poplonie ścierniskowym
pozostawiającym delikatne
i kruche resztki roślinne (np.
gorczyca), orkę można pominąć. Wówczas uprawę najlepiej będzie wykonać wczesną
wiosną agregatem w którym
sekcją spulchniającą jest brona
talerzowa, kompaktowa brona
talerzowa lub kultywator.

dr hab. Ireneusz Kowalik
UP Poznań
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Wnioski z konferencji „Jak ratować polskie rolnictwo przed skutkami suszy”, Zakrzów 20-21 lutego 2019 r.

Przedstawione podczas konferencji referaty potwierdziły
słuszność podjętego tematu
„Jak ratować polskie rolnictwo przed skutkami suszy”.
Wykazano, że zjawisko suszy występuje coraz częściej
ze zwiększającą się intensywnością i na coraz większej
powierzchni naszego kraju.
Zjawisko to powinno być
wpisane w codzienny harmonogram naszych działań
w następujących obszarach:

polityka rolna, jednostki doradcze i uczelnie”.
Susza jest jednym z najbardziej dotkliwych i bezpośrednich zjawisk naturalnych
oddziałujących na środowisko,
gospodarkę i lokalne społeczności. W walce z suszą potrzebne są działania długofalowe
i strategiczne, które przyczynią się do minimalizowania
jej skutków. W działaniach
legislacyjnych jednostek rządowych i samorządowych

istnieje pilna potrzeba określenia konkretnych działań na
poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.
Zakres gospodarczych, środowiskowych i ekonomicznych
skutków suszy oraz społeczne zapotrzebowanie, stwarza konieczność utworzenia
„Narodowego programu walki
z suszą”.
Przygotowywany pierwszy
w historii ogólnopolski Plan
Rozwoju Retencji, wpisuje się

w potrzebę walki ze zjawiskiem
suszy, zakłada on bardzo szerokie i kompleksowe podejście
do jego realizacji, czyli duża
retencja, mała retencja i mikroretencja. Działania mające
na celu zwiększenie retencji
wpisują się w cele polityki UE,
które wynikają miedzy innymi
z Ramowej Dyrektywy Wodnej
i Dyrektywy Powodziowej.
Susza jest problemem socjo-ekonomicznym. Rysuje się
konieczność współpracy na
poziomie regionalnym Czech,
Polski i Słowacji pomiędzy
jednostkami naukowo-badawczymi i samorządowymi
w celu wymiany doświadczeń
każdego z tych krajów.
Obowiązująca w Polsce
Ustawa Prawo Wodne największy nacisk kładzie na realizację
Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy, który Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie realizuje we współpracy z właściwymi resortami.
Przygotowanie polskiego
rolnictwa na nadchodzące
zmiany klimatyczne jest pilnie

Kiedyś ludzie otaczali się
przedmiotami z tworzyw
naturalnych, które szybko
ulegały rozkładowi. Obecnie
wytwarza się coraz więcej
produktów z coraz trwalszych
materiałów. Wydawałoby się
więc, że powinny nam służyć
długo. Niestety – jest wręcz
przeciwnie, większości z nich
pozbywamy się bardzo szybko.
W efekcie przyroda nie może
sama sobie poradzić z usunięciem śmieci, których rozkład
potrafi trwać nawet kilkaset
lat. Jak możemy jej pomóc
uporać się z tym globalnym
problemem? Jednym ze sposobów jest właściwa segregacja
śmieci we własnym domu.
Wraz ze wzrostem populacji
ludzi na Ziemi przybywa na
niej także śmieci. W 2017 roku
w Polsce zostało wytworzonych w sumie 11 968,7 tys.
ton odpadów komunalnych.
Ponad 83% z nich – o ponad 4% więcej niż w roku
2016, wyprodukowały gospodarstwa domowe[1]. Na

jednego mieszkańca naszego
kraju przypadało ich średnio
312 kg[2] – mówi prof. dr hab.
Piotr Skubała z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ekspert wspierający
akcję „Kubusiowi Przyjaciele
Natury”.
- Jeśli chcemy, aby na naszej planecie żyło się dobrze
wszystkim żywym stworzeniom, także ludziom, to warto
zrobić wszystko, aby zmniejszyć ilość odpadów i zwiększyć
ich ponowne wykorzystanie.
Najprościej i najszybciej zacząć
od siebie. Pamiętajmy, że każde
ludzkie działanie wpływa na
stan środowiska – dlatego np.
modyfikując nasze codzienne
przyzwyczajenia na bardziej
ekologiczne lub rezygnując
z tych, które nie sprzyjają naturze, możemy wykonać bardzo
wiele kroków ratujących naszą
planetę – dodaje ekspert.
Recyk ling zaczy na
się w domu
- Każdy nasz wybór czy

decyzja zakupowa ma wpływ
na to, jak szybko i w jakiej
ilości produkujemy odpady.
Dlatego np. idąc na zakupy
zabierzmy ze sobą torbę z materiału, zamiast korzystać
z plastikowych reklamówek.
Kupujmy opakowania zbiorcze,
co zmniejszy liczbę zużytych
pudełek czy butelek. Jednak
przede wszystkim, kiedy wybieramy się do sklepu i zamierzamy coś kupić, zastanówmy
się czy naprawdę tego potrzebujemy. Korzystajmy z artykułów wielokrotnego użytku, np.
drugie śniadanie pakujmy do
pojemnika zamiast zużywać
codziennie metry papieru lub
folii. Bardzo ważna jest też odpowiednia segregacja śmieci
już we własnym domu, co ułatwi ich recykling na dalszym
etapie – podkreśla ekspert.
W tym roku w życie weszły
nowe przepisy dotyczące segregowania odpadów. Warto
się ich nauczyć. Zwracajmy
przede wszystkim uwagę na
kolor pojemnika na śmieci.- Na

„papier” przeznaczone są niebieskie pojemniki. Wrzucamy tu opakowania z papieru,
karton, tekturę (także falistą),
katalogi, ulotki, prospekty,
gazety i czasopisma, papier
szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki,
papier pakowy, torby i worki
papierowe.- Do zielonych pojemników z napisem „szkło”
trafić powinny szklane butelki po napojach, słoiki czy
szklane opakowania po kosmetykach.-Do żółtych pojemników oznaczonych napisem
„metale i tworzywa sztuczne”
wrzucamy plastikowe butelki,
nakrętki, plastikowe i wielomateriałowe opakowania (np.
kartony po sokach, opakowania po środkach czystości
i kosmetykach), plastikowe
torby, worki, reklamówki,
aluminiowe puszki, zakrętki
od słoików, kapsle, puszki po
konserwach i folię aluminiową. Pamiętajmy, aby zgniatać
puszki czy plastikowe butelki, dzięki czemu zajmą mniej

potrzebne i wymaga zaangażowania nie tylko administracji
rządowej i samorządowej, ale
również samych użytkowników wód, których decyzje
wpływają na ilość i jakość
wody na obszarach wiejskich.
Rolnictwo może realizować lepsze wykorzystanie
zasobów wody opadowej poprzez ograniczenie odpływu
powierzchniowego i wgłębnego, wykorzystanie pojemności
wodnej profilu i zmniejszenie
nieprodukcyjnego parowania
z powierzchni gleby. W sumie
zabiegi rolnicze są w stanie do
pewnego stopnia wpływać na
wszystkie elementy bilansu
wodnego gleby: przychód,
rozchód i retencję.
Ograniczenie odpływu powierzchniowego i ułatwienie
wsiąkania wody w głąb profilu na glebach ciężkich można osiągnąć przez poprawne
stosowanie zabiegów agrotechnicznych: płytszej podorywki, głęboszowania, uprawy
bezorkowej z pogłębiaczem,
powodujących likwidację

nadmiernego zagęszczenia
podłoża (podeszwy płużnej).
Należy zwrócić szczególną
uwagę na konieczność zintegrowania nawożenia z zawartością
wody w glebie. Niewłaściwe
stosunki powietrzno-wodne
w glebie w połączeniu z nieprawidłowym nawożeniem
mogą spowodować spadek
plonu i wtórne pogorszenie
żyzności gleby.
Wnioskuje się o nie wprowadzanie administracyjnych,
zbyt szczegółowych regulacji
prawnych w celu ograniczenia
niekorzystnych zapisów, dla
sprawnego funkcjonowania
gospodarstw rolnych oraz
przedsiębiorstw rolnych i leśnych w Polsce (dotyczy m.
in. terminów nawożenia oraz
kwestii poplonów).

miejsca.- Brązowy kolor kosza
na śmieci oznacza tzw. odpady
„bio”, np. odpadki warzywne i owocowe, zwiędłe kwiaty
i rośliny doniczkowe, resztki
jedzenia, ale z wyłączeniem
tych pochodzenia zwierzęcego.
- Wszystkie pozostałe śmieci,
które nie podlegają segregacji
wrzucamy do czarnego pojemnika na tzw. „odpady zmieszane”, np. resztki mięsne, kości,
mokry i brudny papier, potłuczone szyby i lustra, tekstylia.
Daj przedmiotom drugie życie
Wiele przedmiotów, które
na pierwszy rzut oka wydają
się niepotrzebne może zostać
wykorzystanych ponownie.
Plastikową butelką możemy
podlewać kwiaty, w plastikowych pojemnikach przechowywać drobiazgi, a pomalowany
farbami do szkła słoik może
stać się pięknym wazonem.
W szukanie pomysłów na
wykorzystanie materiałów
wtórnych angażujmy całą
rodzinę, a zwłaszcza dzieci,

które mają niemal nieograniczoną wyobraźnię. Uczmy
też najmłodszych, że warto
się dzielić. Stare ubrania i zabawki w dobrym stanie mogą
trafić np. do domów dziecka,
a książki zyskać drugie życie
w bibliotece. Pomóc w popularyzacji wiedzy proekologicznej wśród najmłodszych mogą
też akcje edukacyjne, takie jak
ogólnopolski program „Kubusiowi Przyjaciele Natury”,
w którym bierze już udział co
drugie przedszkole w Polsce.
Zgłoszone placówki otrzymują
bezpłatne materiały do przeprowadzenia ciekawych zajęć na temat ekologii i dbania
o przyrodę i jej dary. W ten
sposób nawet, jeśli dziecko nie
nauczy się prawidłowej segregacji odpadów w domu, zyska
taką wiedzę w przedszkolu,
stając się małym przyjacielem
natury.

Wnioski opracował
zespół w składzie:
prof. dr hab. inż.
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Jak
i
dlaczego
segregować
śmieci?
Produkowanie odpadów jest nierozerwalnie związane z obecnością człowieka na Ziemi.
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OZE na terenach wiejskich

Energetyka prosumencka nadzieją w walce o czyste powietrze na
terenach wiejskich
Zredukowanie składników
smogu – w tym pyłów PM10 nawet o 40 proc. w skali całego
kraju – jest to możliwe, ale tylko
przy wykorzystaniu źródeł zeroemisyjnych w ramach realizacji
programu „Czyste Powietrze”.
Jak wynika z najnowszego
raportu „Wykorzystanie potencjału OZE w walce ze smogiem na terenach wiejskich”
przygotowanego przez Institute for Security, Energy and
Climate Studies (ISECS) Polska
na zlecenie Fundacji Europejski
Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
(EFRWP), mieszkańcy obszarów
wiejskich potrzebują impulsu
finansowego do tego, aby zmienić sposób pozyskiwania ciepła,
zrezygnować z ogrzewania swoich domów miałem węglowym
czy ekogroszkiem i przejść na
źródła zeroemisyjne. Zalicza się
do nich wykorzystanie pompy ciepła wspartej instalacją
OZE i działającej w systemie
prosument.
– Rozwijając odnawialne
źródła energii – a zwłaszcza
energetykę prosumencką – na
obszarach wiejskich w Polsce
i całej Unii Europejskiej, mamy
szansę zrealizować jednocześnie 3 niezwykle istotne cele.
Po pierwsze, osiągnąć zaplanowany 32% udział OZE w unijnym koszyku energetycznym
do roku 2030. Po drugie, wypełnić zobowiązania nałożone
przez Porozumienie Paryskie.
I po trzecie, najważniejsze:
poskromić „cichego zabójcę”,
grasującego po naszych wsiach
i małych miasteczkach – smog.
Co roku wywołane nim choroby
zabijają 400 000 Europejczyków,
w tym 45 000 Polek i Polaków.
Problem jest szczególnie palący
na terenach wiejskich, zamieszkanych w Polsce przez ponad
15 mln ludzi – mówi Jerzy Buzek, Przewodniczący Komisji ds.
Przemysłu, Badań Naukowych
i Energii Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Rady
Programowej Fundacji EFRWP.
W Polsce blisko 90 proc.
domów jednorodzinnych na
wsi ogrzewanych jest paliwami stałymi
To właśnie najgorszej jakości
paliwo odpowiada za fatalną
jakość powietrza na polskiej wsi.
Chociaż do tej pory nie zostały
przeprowadzone kompleksowe
badania poziomu zanieczyszczenia powietrza na terenach
wiejskich to wiadomo, że Polska jest jedynym państwem UE,
gdzie wykazywany jest trend
wzrostowy udziału tzw. pyłu

zawieszonego PM10, jednego
ze składników smogu.
– Domy jednorodzinne, stanowią blisko 60 proc. wszystkich budynków na obszarach
wiejskich. Większość z nich
wyposażona jest w węglowe
piece zasypowe o przestarzałej technologii generujące
dziesięciokrotnie więcej pyłów
niż piece najnowszej generacji.
A smog to przede wszystkim
konsekwencja tzw. niskiej
emisji, która wynika głównie
ze spalania opału w piecach,
kominkach i podobnych paleniskach. Jeżeli do tego dodamy, że
na wsiach wykorzystywany jest
opał niskiej jakości, ale także,
niestety, dalej śmieci i tworzywa sztuczne, to mamy czytelną diagnozę przyczyn smogu
na terenach wiejskich – mówi
Krzysztof Podhajski, Prezes
Zarządu Fundacji Europejski
Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
Modernizacja budynków
i jednoczesna wymiana źródła
ciepła na zeroemisyjny zwiększy
dynamikę redukcji poziomu zanieczyszczeń powietrza
Jak wynika z raportu „Wykorzystanie potencjału OZE
w walce ze smogiem na terenach
wiejskich” o ile dzięki wdrażanemu od września 2018 roku
rządowemu programowi „Czyste
Powietrze” i zakładanej w nim
kompleksowej termomodernizacji budynków jednorodzinnych uda się zredukować emisję
głównych składników smogu,
to dopiero wymiana źródeł ciepła na zeroemisyjne pomoże
zmniejszyć ten poziom prawie
dwukrotnie, tj. benzo(a)piremu
o 78%, pyłów PM2,5 o 41% i pyłów PM10 o 40%.
Potrzebny impuls finansowy
Do najistotniejszych barier
związanych z rozwojem oraz
wykorzystaniem potencjału
odnawialnych źródeł energii
w walce ze smogiem na obszarach wiejskich należy zaliczyć
bariery finansowe. Rządowy
program „Czyste Powietrze”,
który jest obecnie kluczowym
instrumentem walki ze smogiem
– jak wynika z raportu – poprzez
brak wystarczających mechanizmów służących finansowaniu
OZE nie przyczynia się do likwidacji tej bariery. Dlatego też
potencjał ograniczania kosztów
ogrzewania, wynikający z kompleksowej termomodernizacji
budynków jednorodzinnych
i dający przestrzeń na zmianę
źródła ciepła na zeroemisyjne
– oparte na OZE, może zostać
zmarnowany. Ponadto wyniki

badań wskazują, że o ile prosumencki model pozyskiwania
ciepła może być atrakcyjny dla
konsumentów przy obecnym
systemie regulacyjnym, to wymaga on dodatkowych instrumentów polityki publicznej.
– Prezentowany raport jest
kontynuacją badań w zakresie
sposobów walki ze smogiem zawartych w „Strategii walki ze
smogiem” z 2017 roku, który stał
się podstawą polityki publicznej
w tym zakresie. W 2017 roku
wskazaliśmy, iż kompleksowa
termomodernizacja budynków
jednorodzinnych jest najlepszym
sposobem na poprawę jakości
powietrza i walkę ze smogiem.
Aktualne badania wskazują
natomiast, że kompleksowa
modernizacja budynków jednorodzinnych daje przestrzeń
do wymiany źródeł ciepła na
zeroemisyjne. Wymaga to jednak zastosowania dodatkowych
narzędzi polityki publicznej, które poprzez impuls finansowy,
spowodują takie zachowania
wśród konsumentów. Kompleksowa modernizacja budynków
wraz z zastosowaniem pompy
ciepła wspartej instalacją OZE
i działającą w systemie prosument stanowi najtańsze źródło
pozyskania ciepła. Powinien to
być obecnie pożądany i modelowy sposób pozyskiwania ciepła z perspektyw administracji
publicznej, której priorytetem
jest walka ze smogiem. Obecnie
tylko taki model technologiczny
daje trwałe i odczuwalne ograniczenie zjawiska smogu – dodaje
dr Krzysztof Księżopolski, Prezes
ISECS, autor raportu.
Niewykorzystany potencjał OZE
Analiza rozwiązań zawartych
w programie „Czyste Powietrze”
pokazuje, że pomija on m.in.
kwestię klastrów oraz spółdzielni energetycznych. W programie
jako potencjalne źródło ciepła
nie zostały również uwzględnione biogazownie, które mogłoby
nie tylko zaspokajać zapotrzebowanie na energię mieszkańców obszarów wiejskich, ale
także wpływać na rozwój tych
terenów.
Zdaniem Fundacji EFRWP
program „Czyste Powietrze”
powinien zostać uzupełniony
o wprowadzenie mechanizmów
promujących przejście z paliw
stałych na odnawialne źródła
energii, określenie docelowego
modelu pozyskiwania ciepła, tj.
np. zastosowanie pomp ciepła
wspartych instalacją OZE (np.
fotowoltaiczną).

– Szczegółowe rozwiązania,
wspierające rozwój energetyki
prosumenckiej, wprowadza
dyrektywa o odnawialnych
źródłach energii, która weszła
w życie pod koniec 2018 r. Byłem
odpowiedzialny za prace nad nią
i negocjowanie jej z państwami
UE, przewodnicząc w PE od 5 lat
Komisji ds. Przemysłu, Badań
i Energii. Dyrektywa wprowadza
definicję „prosumenta”, przyznając mu prawo do wytwarzania
prądu na własne potrzeby, magazynowania i sprzedaży jego
nadwyżki. Ogranicza ponadto
wysokość dodatkowych opłat
nakładanych na prosumentów,
reguluje kwestię otrzymywanych przez nich wynagrodzeń
za wyprodukowaną energię oraz
wprowadza ułatwienia w podłączaniu ich do sieci. Wierzę, że te
nowe przepisy pozwolą w pełni
wykorzystać wielki potencjał
OZE w walce ze smogiem na
obszarach wiejskich – dodaje
Jerzy Buzek.
– Energetyka prosumencka
to nie tylko narzędzie do walki
o czyste powietrze na polskiej
wsi, ale także impuls do rozwoju obszarów wiejskich. Powstawanie klastrów i spółdzielni
energetycznych, dostarczanie
surowców wykorzystywanych
do produkcji energii oraz zapewnienie jej stabilnych dostaw do
gospodarstw rolnych to również
szansa na rozwój przedsiębiorczości – małych i średnich firm,
przetwórstwa czy innych form
działalności, związanych nie
tylko z rolnictwem – podsumowuje Krzysztof Podhajski, Prezes
Zarządu Fundacji EFRWP.
Raport „Wykorzystanie potencjału OZE w walce ze smogiem na terenach wiejskich”
to kolejna inicjatywa Fundacji
Europejski Fundusz Rozwoju
Wsi Polskiej na rzecz rozwoju
odnawialnych źródeł energii.
Od 2016 roku Fundacja jest
również organizatorem cyklu
międzynarodowych konferencji „Energia, Środowisko,
Rolnictwo” poświęconego
problematyce bezpieczeństwa
energetycznego, środowiska
i rolnictwa – fundamentom
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Ich
celem jest wypracowanie rozwiązań służących zmniejszeniu
ubóstwa energetycznego na terenach wiejskich, podnoszeniu
stanu świadomości ekologicznej,
aktywizacji lokalnych społeczności oraz ożywieniu gospodarczemu na polskiej wsi.
Źródło: Biuro Prasowe
Fundacji EFRWP

Początek wiosny
z Concordią
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Concordia Ubezpieczenia
otworzyła wiosenny sezon
ubezpieczania upraw rolnych.
– Pierwszego dnia wiosny, rozpoczynamy sprzedaż
ubezpieczeń upraw rolnych.
W sezonie wiosennym rolnicy będą mogli kupić ochronę
od pojedynczego ryzyka gradu
lub pakiety od wielu ryzyk.
W zależności od rodzaju roślin, możliwe będzie również
ubezpieczenie upraw na wypadek wystąpienia przymrozków
wiosennych, huraganu oraz
deszczu nawalnego. Wprzypadku owoców i warzyw będziemy oferować ubezpieczenie
od gradu, obejmującego szkody
ilościowe i jakościowe – wyjaśnia Maciej Fedyna, p.o. Prezesa Zarządu Concordii – Grupa
Generali.
Kupując ubezpieczenie,
rolnicy indywidualni i przedsiębiorcy rolni będą mogli
skorzystać z dofinansowania
z budżetu państwa, sięgającego
aż 65 proc. zgodnie z zasadami
określonymi w Ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych
i zwierząt gospodarskich. Ze
względu na konieczność terminowego rozliczenia dotacji
do składek, zakończenie wiosennego sezonu ubezpieczania
upraw Concordia zaplanowała
na 30 czerwca 2019 r.
Jak wybrać optymalny wariant ochrony? Poza sprawdzeniem wysokości składki,
warto zweryfikować czy na
polisie jest zapis o udziale własnym, czy suma ubezpieczenia
jest stała przez cały rok i czy
umowa może być zawarta bez
oględzin na polu.
Zapisy o udziale własnym
mogą pozornie wydawać się
korzystne, bo zmniejszają
wysokość składki. Jednak
w przypadku wystąpienia
szkody, ubezpieczyciel wypłaci
pieniądze pomniejszone właśnie o wysokość tego udziału
własnego. Na takiej operacji
rolnik może stracić – w zależności od areału i wielkości
szkody – nawet kilkanaście
tysięcy złotych. Lepiej mieć
to na uwadze podpisując umowę ubezpieczenia i wybierać
te oferty, w których nie ma
udziału własnego.
– W Concordii standardem w odniesieniu do tradycyjnych roślin rolniczych jest
odpowiedzialność nawet od
8% ubytku w plonie oraz brak
udziału własnego w szkodach
częściowych, spowodowanych

np. gradem lub przymrozkami wiosennymi. Natomiast
w przypadku szkód całkowitych, odszkodowanie może
wynieść nawet 95% sumy
ubezpieczenia – dodaje Maciej Fedyna.
Kolejny ważny aspekt to
suma ubezpieczenia. W dobrym sezonie, gdy korzystne
warunki pogodowe pozwalają
osiągać wysokie plony, ceny
skupu płodów rolnych mogą
zmniejszyć się o 1/5 lub nawet
więcej w stosunku do wartości
określonej na polisie. Gdyby
wypłata w razie szkody powiązana była z ceną bieżącą,
oznaczałoby to mniejsze pieniądze dla ubezpieczonego.
Warto więc szukać takich
ofert, w których nawet w przypadku spadku cen płodów rolnych, wypłata odszkodowania
odbywa się według stałych
sum określonych na polisie.
W Concordii tak właśnie jest.
Nie da się też przewidzieć
obszaru i zakresu zniszczenia pola, dlatego dobrze jest
mieć polisę, która dopuszcza
likwidację szkód na całym
polu lub jego części. Taki zapis może zwiększyć kwotę
odszkodowania.
– Warto dodać, że dzięki dołączeniu w listopadzie
2018 r. Concordii do międzynarodowej Grupy Generali, wszyscy rolnicy zyskali
dostęp do jeszcze pełniejszej
oferty produktów ubezpieczeniowych i zaplecza silnej
kapitałowo Grupy. Łącząc to
z wieloletnim doświadczeniem
ekspertów Concordii w sektorze agro, którzy często sami
prowadzą gospodarstwa rolne,
mamy szansę być dla rolników prawdziwym partnerem
na całe życie, wspierając ich
i przejmując ryzyka związane
z ich działalnością w kolejnych
etapach rozwoju ich biznesu
– mówi Prezes Fedyna.
Concordia swoją ochroną obejmuje obecnie ponad
1,3 mln ha upraw rolnych na
terenie całego kraju, posiadając
blisko 40-procentowy udział
w rynku ubezpieczeń upraw
i ubezpieczając kilkadziesiąt
tysięcy gospodarstw rolnych.
Źródło: Concordia
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Nowości SaMASZ
24 T R A K T O R

kwiecień 2019 r. | Raport Rolny

Samba 300 F i Samba 320
Samba 300 F jest kolejną
propozycją SaMASZ na sezon
2018/2019, uzupełniającą dotychczasową ofertę kosiarek
lekkich o kosiarkę czołową
pchaną. Kosiarkę wyposażono w listwę tnącą własnej
konstrukcji – LiteCUT, przetestowaną na rynkach całego
świata. Samba 300 F posiada
możliwości agregowania z innymi kosiarkami klasy lekkiej
i tworzenia zespołów koszących z logo SaMASZ.
Mała masa kosiarki przy szerokości koszenia 3 m wpływa
na niskie zapotrzebowanie na
moc, umożliwia zagregowanie
maszyny z mniejszymi ciągnikami i nie powoduje niszczenia darni. Maszyna jest prosta
w obsłudze i posiada możliwość regulacji w zależności od
warunków pracy i oczekiwanych efektów. Samba 300 F
może pracować w zestawie

z kosiarkami tylnymi.
Zalety kosiarki dyskowej
Samba 300 F:
• regulacja szerokości pokosu
od 1,3 m do 1,5 m w zależności od zastosowanej opcji
wyposażenia (bez zgarniaczy talerzowych lub z podwójnym zgarniaczem)
• łatwa regulacja i duży zakres
kopiowania bocznego
• zastosowanie trójkąta zaczepowego umożliwiającego
szybkie i łatwe podczepienie maszyny do ciągnika
i odczepianie
• łatwa regulacja systemu odciążenia belki tnącej gwarantująca dokładne koszenie
i ochronę darni
• możliwość zamontowania
tablic oświetleniowych i zastosowania ślizgów wysokiego koszenia
• zastosowanie napędu

Dane techniczne

SAMBA 300 F

Szerokość koszenia [m]

3,0

Liczba noży [szt.]

14 (7x2)

Obroty WOM ciągnika [obr./min]

1 000

Minimalna moc współpracującego ciągnika [KM]

60

Szerokość pokosu [m]

1,3-1,5

Długość transportowa [m]

1,45

Szerokość transportowa [m]

3,0

bezpośrednio na listwę
tnąca, eliminującego straty
mocy i efektywnie wykorzystującego całą szerokość listwy
Samba 320 jest kosiarką dyskową boczną, uzupełniającą
dotychczasową ofertę kosiarek
lekkich. Maszynę wyposażono
w listwę tnącą własnej konstrukcji – LiteCUT, przetestowaną na łąkach całego świata.
Mała masa kosiarki przy szerokości koszenia 3,2 m wpływa
na niskie zapotrzebowanie na
moc, umożliwia zagregowanie
maszyny z mniejszymi ciągnikami i nie powoduje niszczenia
darni. Samba 320 doskonale
sprawdza się na terenach górskich oraz podmokłych, gdzie
masa maszyny oraz ciągnika
ma duże znaczenie. Jest prosta
w obsłudze i posiada możliwość regulacji w zależności od
warunków pracy i oczekiwanych efektów. Samba 320 posiada możliwości agregowania
z innymi kosiarkami klasy
lekkiej i tworzenia zespołów
koszących z logo SaMASZ.
Dodatkową zaletą jest możliwość pracy z kosiarkami
frontowymi.
Zalety kosiarki Samba 320:
• lek ka i w y t rz y ma ła
konstrukcja
• możliwość regulacji szerokości pokosu oraz wysokości koszenia od 4 cm do

Samba 300 F

Samba 300
6 cm i zwiększenia jej nawet
o 3 cm przy zastosowaniu
płóz wysokiego koszenia
• bezstopniowa regulacja
nacisku na podłoże i duży
zakres kopiowania terenu (+/- 30°) chronią darń,
zapobiegając rozwojowi
niepożądanych gatunków
roślin, pozbawionych wartości odżywczej

• niskie koszty eksploatacji
(większość napraw konserwacyjnych można wykonać
we własnym zakresie)
• system blokad i możliwość
hydraulicznego składania
maszyny ułatwiają pracę na
uwrociach i poruszanie się
po drogach publicznych
• regulowane sworznie dolnego zaczepu umożliwiają

Maszyny na rynku wtórnym
Masa [kg]

580

agregację z różnymi typami
ciągników
• automatyczna kontrola
naciągu pasów klinowych
przekładni pasowej zapewnia cichą pracę maszyny i zabezpiecza ją przed
uszkodzeniem.

Źródło: SaMASZ
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Case IH uruchamia program certyfikowanych maszyn używanych
Tym razem marka Case IH
wychodzi naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, którzy poszukują wysokiej jakości
narzędzi codziennej pracy na
rynku wtórnym. Kompleksowa
obsługa klienta wspierana jest
przez globalną sieć wyspecjalizowanych dealerów, którzy
dołączyli do przełomowego

programu Certyfikowanych
Maszyn Używanych.
„Czy szukając maszyny używanej zastanawialiście się nad
wyborem oferty autoryzowanego dealera? Nawet jeśli nie,
to dzięki Case IH i programowi certyfikowanych maszyn
używanych możecie tę decyzję zmienić!”, przekonuje Piotr

Gębski, Case IH Country Service Manager Poland. Każda używana maszyna, która weźmie
udział w programie, przejdzie
gruntowne testy oraz przegląd,
zapewniający jakość i pewność
zakupu. Przeprowadzone kontrole potwierdzone zostaną
prestiżowym wyróżnieniem
świadczącym o wysokim poziomie usługi. Certyfikat jakości
Case IH obejmuje weryfikację stanu maszyny pod kątem
technicznym, wizualnym i formalnym niezależnie od marki.
Z punktu widzenia prawnego
maszyna sprawdzana jest pod
kątem kradzieży oraz wpisów
w CEPIK i rejestrze zastawów
sądowych. Weryfikowana jest
również historia serwisowa pod

kątem wypadków, napraw
i przeglądów. Szczegółowej
kontroli stanu technicznego
podlegają wszystkie układy
maszyny.
W przypadku ciągników jest
to ok. 120 punktów, natomiast
w przypadku kombajnów nawet 140 punktów podzielonych
na poszczególne układy m.in.
bezpieczeństwa, chłodzenia
i klimatyzacji, elektrycznego
i hydraulicznego, kierowniczego i hamulcowego i wiele
innych.
Zaawansowane testy diagnostyczne, kilkugodzinna
inspekcja, naprawa ewentualnych usterek, wymiana
płynów a nawet jazda testowa to tylko nieliczne elementy

wieloetapowego procesu weryfikacji stanu maszyny. Usługa
obejmuje również dokładne
mycie zarówno na zewnątrz,
jak i w środku tak, aby zachować doświadczenie odpowiadające nabyciu fabrycznie
nowego produktu.
Co więcej? Każdy klient przy
zakupie maszyny otrzymuje
zarówno certyfikat świadczący o zakwalifikowaniu maszyny do programu, jak i wykaz
przeprowadzonych czynności
i komplet dokumentów wliczając w to instrukcję obsługi
maszyny. Sam proces przeglądu
przed dostawczego i przekazania nie różni się niczym od
procesu przeprowadzanego dla
maszyn nowych.

Ofertę produktów dostępnych w programie, prezentuje
strona internetowa www.used.
caseih.com, która jest częścią
strony www.caseih.com. Serwis
gromadzi ogłoszenia maszyn
używanych dealerów Case IH,
nie tylko z polskiego rynku lecz
również z innych krajów.
Tak kompleksowe rozwiązanie daje pewność, że decydując
się na produkt z Certyfikatem
Jakości, klient otrzymuje coś
więcej niż tylko używaną maszynę. Otrzyma również bezpieczeństwo, jakość i spokój,
na straży których stoi rzetelny
partner – marka Case IH.
Źródło: Case IH
Opracowanie redakcyjne:
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Kiedy rozważamy zakup kombajnu ekonomicznego, mamy na myśli kombajn używany,
importowany, marki zachodniej.
A może popatrzeć na to inaczej i wziąć pod uwagę kombajn nowy, importowany, ale
ze wschodu. Za takim rozwiązaniem przemawia gwarancja,
możliwość zakupu z dofinansowaniem i ekonomia użytkowania. Rozmawiamy z Janem
Żuraszkiem z firmy Korbanek.
Marek zachodnich znamy
sporo, ale sprzęt ze wschodu wcale im nie odbiega pod
względem jakości. Siedzimy
w kombajnie marki RostSelMash model Nova. Kiedy został on zaprojektowany?
Zaprojektowany został rok
temu, a jego premiera była
w żniwa 2018. Jest to kombajn typowo do gospodarstw
rodzinnych, czyli o areale nie
większym niż 150ha. Tak naprawdę to idealny następca
starego, poczciwego, polskiego Bizona. Mamy tu kombajn
prosty, mechaniczny, łatwy
w obsłudze i za przystępne
pieniądze. Wyprodukowany

został w RostSelMashu w Rostowie nad Donem, w południowej Rosji, ma on wszystkie
te cechy, które mają kombajny marek zachodnich, a jest
znacznie tańszy. Co ważne: jest
on dostosowany do unijnych
wymogów, przede wszystkim
jeśli chodzi o normy spalania,
które u nas są nieco wyższe.
Napędzane są silnikami Cumminsa, a solidność wykonania
jest nadal rosyjska. Dlatego jest
to dobra inwestycja na lata.
Istotnie, rosyjskie produkty kojarzą nam się z solidnością porównywalną do czołgu
i rzeczywiście, kombajny te
dają sobie radę w absolutnie
każdych warunkach. Z reguły
jednak sądzimy, że ceną za solidność wykonania jest duże
spalanie. Czy i tu tak jest?
Wcale nie. Akurat siedzimy
w Novej 330 z czterocylindrowym silnikiem Cumminsa
o mocy 175KM, turbodoładowanym z turbiną o zmiennej

geometrii, a pamiętać należy, że to efektywność silnika
decyduje o spalaniu. Spalanie
zależy od tego w jakich warunkach pracujemy, to oczywiste,
natomiast jakby to uśrednić, to
trzeba się liczyć z 12-13 litrami na hektar lub na godzinę.
Nie są to jakieś powalające
ilości… z tym da się żyć.
Dokładnie. Jak mówi powiedzenie „wszystko co wlejesz, to
spali”, niemniej jest to silnik
Cummins, marka znana z ciężkiego przemysłu i rolnictwa,
więc możemy liczyć, że paliwo
spalane będzie efektywnie, tzn.
da konkretne efekty w działaniu. Nie ma co się obawiać
o spalanie, ani o inne problemy. Jechać i kosić, bo to są
kombajny nie do zdarcia.
Wspomnieliśmy, że to kombajn na mniejsze gospodarstwa, bo kosa na oko niewiele
szersza od Bizona. Jaka może
być szerokość koszenia?
Nova 330 standardowo

wyposażona jest w kosę 4-metrową. W opcji można mieć
kosę 5-metrową. To jest kombajn, który z założenia, z definicji, ma być w tym miejscu,
gdzie były Bizony, a więc ma
być niezbyt wielki, przystępny cenowo i ma robić swoją
robotę.
A co siedzi w sercu kombajnu, czyli zespole młócącym?
W Novej 330 mamy bęben
młócący o szerokości 600mm
z ośmioma cepami. Kąt opasania klepiska wynosi 154 stopnie, a dzięki takiemu dużemu
kątowi opasania otrzymujemy
bardzo dużą powierzchnię klepiska, wynoszącą 0,93 metra
kwadratowego. To prawie metr
kwadratowy! Kombajn nadaje
się do młócenia praktycznie
wszystkich upraw, od drobnonasiennych począwszy, na kukurydzy skończywszy, a przez
to jest bardzo uniwersalny.
Ustawianie parametrów
zbioru: szczelina, wiatr,

Zmodernizowane kosiarki SL

Wysoka klasa maszyny rolniczej to jej funkcjonalność,
żywotność i bezawaryjność.

Kosiarki SL podlaska firma Koja produkuje od ponad
25 lat. Maszyna przechodziła
wiele modernizacji, a ostatnio
wprowadzone zmiany sprawiły, że jest jeszcze bardziej
trwała i bezpieczna.
Produkcję kosiarek SL rodzinna firma Koja ze Stawisk na Podlasiu rozpoczęła
w 1993 roku. Stało się to na
konkretne zamówienie kontrahenta z Niemiec. Powstała maszyna bardzo prosta

i niezwykle solidna. Model od
początku do końca został zaprojektowany, skonstruowany
i wykonany przez specjalistów
z Koja i jako autorski produkt
przeznaczony na różne rynki.
Do tej pory najlepiej sprzedaje się w krajach zachodnich:
w Niemczech, Holandii, Belgii,
a ostatnio także we Francji.
Kosiarka SL używana jest
głównie do prac ogrodniczych. Służy do oczyszczania
pastwisk, trawisk, radzi sobie

dobrze także tam gdzie występują kretowiska, jakieś trudne
do usunięcia kępy roślinności
czy gałęzie. Kiedy podczas prac
natrafia na kamień czy beton
nie ulega uszkodzeniu.
- Atut naszej Kosiarki SL to
ponadczasowa prostota, zarówno wykonania jak i obsługi
– mówi Andrzej Konopka, dyrektor techniczny firmy Koja.
- Na przestrzeni lat wprowadziliśmy oczywiście techniczne
innowacje, ale tak by nie zagubić prostoty. Sercem tej maszyny jest przekładnia kątowa.
Została zmodyfikowana. Zęby
proste zastąpiliśmy skośnołukowymi, najmocniejszymi
w swojej klasie i bezawaryjnymi. Z kolei koła, które przenoszą napęd, kiedyś odlewaliśmy
z żeliwa, teraz aby maszyna
była solidniejsza robimy tłoczone. Nie zużywają się ani
nie wykruszają tak szybko jak
żeliwne. Wszystkie elementy
nadal wykonujemy w naszym
zakładzie, co pozwala kontrolować ich jakość.

Jedna z ważniejszych modernizacji, dokonanych ostatnio to usprawnienie wymiany
noży. Są one najszybciej zużywającym się roboczym elementem maszyny, który trzeba
od czasu do czasu wymienić
na nowy. Noże znajdują się
pod pokrywą serwisową. Teraz jedna osoba, w krótkim
czasie i bez wysiłku może to
samodzielnie zrobić. Serwis
stał się łatwiejszy, ale też bezpieczniejszy. Firma dopracowała system zapięcia, który
nie nastręcza najmniejszych
problemów użytkownikowi.
Poprawiła również design
urządzenia.
Maszyna jest tak prosta
i doskonała, że wiele z kilku
tysięcy wyprodukowanych
przez firmę kosiarek (niektóre
mają ponad 25 lat) nadal służy
nabywcom. Rolnicy chwalą ją
przede wszystkim za bardzo
sztywną i mocną konstrukcję.
Źródło: Publicum PR
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

prędkość
bębna itd.
ustawiane są komp u t e r owo ,
manualnie
przyciskami
z podłokietnika czy mechanicznie?
Większość
parametrów ustawiamy przyciskami z podłokietnika, tzn.
przede wszystkim prędkość
obrotową bębna, wiatr i szczelinę klepiska. Mechanicznie
ustawia się jedynie sita. Choć
osobiście nie sądzę, żeby to
był specjalny minus, bo każdy
operator i tak musi wiedzieć co
się dzieje za kombajnem, więc
i tak musi wysiąść, obejrzeć
sobie ściernisko z bliska, a nie
z fotela ustawiać w ciemno.
Maszyna nie może być mądrzejsza od operatora.
Sieczkarnia jest w standardzie czy w opcji za dopłatą?

Sieczkarnia jest w standardzie, a uruchamia się ją bardzo prosto ze sprzęgła, które
załączamy i rozłączamy śrubą.
W standardzie w tym kombajnie jest również wiele innych
elementów: czujniki strat na
wytrząsaczach i sitach, heder
poziomowany mechanicznie
za pomocą płóz i sprężyn, które pozwalają by heder pływał
na powierzchnią gleby. Do
tego wszystkiego mamy panoramiczną kabinę, z której
w pełnej okazałości widzimy
cały heder.
Rozmawiała Alicja Szczypta.

Komfort
i bezpieczeństwo

Najdłuższa gwarancja
producenta na rynku maszyn
rolniczych.
STEYR obejmie wszystkie
nowo zamówione produkty
z serii CVT oraz Terrus CVT
pełną gwarancją producenta
rozszerzoną aż do 3 lat lub
2500 godzin pracy. Decyzja
ta nie tylko zrewolucjonizuje współpracę marki STEYR
z jej odbiorcami, ale również wyznaczy nowe trendy
w branży. „3-letnia gwarancja producenta na ciągniki to
niezwykły komfort i poczucie bezpieczeństwa dla użytkownika, który może w pełni
skupić się na wykonywanych
zadaniach – bez zmartwień,
na dłużej. Jako firma wierzymy, że rolnicy to bohaterowie
naszych czasów, którzy swoją
codzienną pracą zapewniają
warunki do życia nie tylko
sobie, ale i nam wszystkim.
Jesteśmy dumni, że możemy

zapewnić im pewność, której
potrzebują”, przekonuje Alicja
Dominiak-Olenderek, Brand
Communications Manager Poland. W praktyce, tak przełomowe rozwiązanie oznacza
wiele, zróżnicowanych korzyści. Obejmują one nie tylko
swobodę, w użytkowaniu maszyny, bez zmartwień o usterki.
3-letnia gwarancja producenta to eliminacja dodatkowych
kosztów związanych z serwisowaniem, a także znaczny
wzrost wartości rezydualnej,
czyli wartości maszyny w momencie jej odsprzedaży. Od
teraz produkty marki STEYR
to nie tylko pewność nowoczesnych rozwiązań i przyjemność
z użytkowania, ale także jeszcze lepsza inwestycja.
Źródło: CASE IH
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Przygotuj swój
ogród na wiosnę

26 nowych produktów w ofercie
ZIEMOVIT!
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Zarodnik
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Polonezów
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Kuzynka
łasicy
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również ZIEMOVIT POGOTOWIE NAWOZOWE – swoista
„bomba nawozowa”, przeznaczona do wielu gatunków roślin,
która dzięki wysokiej koncentracji makroelementów jest
niezawodna w warunkach
stresowych i słabego wzrostu.
Nowe produkty poszerzą
również bardzo popularną
kategorię w ofercie marki,
opartą jedynie na składnikach
naturalnych i organicznych
- ZIEMOVIT NATURALNY.
ZIEMOVIT BIOSTARTER
NAWOZOWY stopniowo
uwalnia składniki pokarmowe,
dzięki czemu jest źródłem materii organicznej korzystnej
dla roślin. Warto tu również
zwrócić uwagę na dwa produkty miedziowe: ZIEMOVIT
MIEDŹ+SIARKA oraz ZIEMOVIT GREEN POWER MIEDŹ.
Wykorzystują one znane od
wielu lat właściwości siarki
i miedzi, które dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii
przemieszczają się w roślinach,
zapewniając im prawidłowe
funkcjonowanie i wzrost naturalnej odporności
Wszyscy pasjonaci ogrodnictwa mogą poszerzać swoją
wiedzę z zakresu pielęgnacji ogrodów czy roślin balkonowych poprzez stronę
internetową www.ziemovit.
pl, na której znajduje się rozbudowany poradnik i wirtualny kalendarz ogrodnika.
Inspirującym miejscem dla
osób poszukujących wskazówek na temat pielęgnacji
i aranżacji przestrzeni zielonych jest również fanpage marki
na Facebooku - „Niech Żyje
Ogród” (@ZiemovitNiechZyjeOgrod) oraz kanał poradnikowy na serwisie YouTube
(„Ziemovit”).
O najwyższą jakość produktów ZIEMOVIT niezmiennie
dba właściciel marki – CIECH
Sarzyna, największy polski

29

Modlitwa
błagalna
Podłużny dół

Natarcie, Wypływa
ofensyz
wa
wulkanu

Wcielił
się
w rolę
Klossa

Podmok- Uparte
zwierzę
ły las
pociągoliściasty
we

Uczeń
szkoły
wojskowej

Stefan,
skoczek
narciarski

Katolicy
świeccy
Mała
czarna

Kamień
ozdobny

6

Skok
w górę
tabeli

Antylopa
z rodziny
krętorogich
Atrybut
Pieśń
Kotara,
furmana operowa portiera

24

Stolica
Albanii
Skupisko
drzew
lub
krzewów

Gnębienie
poddanych

3
17

31

Zajęcie ZablokoSmukłe
wanie
przy
krążenia warzywo
krosnach
krwi

Narzędzie
rzeźbiarza

Osada
Układ
koczow- międzyników
narotureckich dowy

Brak
konfliktu

Zamek
błyskawiczny

9

Streszczenie,
szkic

5

SkórzaNiwa
ne worki
podróż- Wojciech
ne
Karolak
Louis,
twórca
szczepionek
12

Niewzruszona
podstawa

20

Stan
pogody

Budynek
do
rozbiórki

Każdego
dnia inna

Zielona
na
boisku
Przepływa przez
Łomżę

2

33

Rodzaj
zamknięcia

Grecki
bóg
sztuki

Sara dla
Abrahama

30

25

Płytki
odcinek
koryta
rzeki
Odznaczenie
honorowe

Opleciona przez
fasolę

23

Nacierające
wojsko

Stopień
wojskowy w
artylerii

Czyjeś zdanie
o kimś lub o czymś

ArtystyMa
czna wspólnetkanina
go
ścienna przodka

Weteran
wielu
wojen

Przysięgłych w
sądzie

14

Samochód
z Korei

Leń,
Alpejski
próżniak
kwiat

4

Krąży
w żyłach

8

Jednostka
mocy

Litera
grecka

Zabawa
po pachy

16

Produkcyjny lub
usługowy

Pokarm Zwarta
okrywa
zwiełąk i
rzęcy pastwisk
Sąsiad
Węgra

Krążek
do
rzutów

Ciężka,
mozolna
praca
rolnika
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www.raportrolny.pl
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Ciasto
z bakaliami

W odpowiedzi na oczekiwania i potrzeby ogrodników,
działkowców i miłośników domowej zieleni, marka ZIEMOVIT poszerzyła swoją ofertę
aż o 26 nowych produktów.
Warto zwrócić uwagę m.in.
na całkiem nowe kategorie,
takie jak nawozy krystaliczne, produkty stymulujące
i zabezpieczające oraz środki
zwalczające i odstraszające.
W pełnym portfolio marki,
liczącym już 76 produktów,
każdy ogrodnik, działkowiec
i amator zieleni znajdzie kompleksowe wsparcie dla swoich
roślin!
Wśród nowości w ofercie marki ZIEMOVIT warto zwrócić również uwagę
na środki z nowej kategorii
produktów zwalczających
i odstraszających, przeznaczonych do szybkiej i skutecznej
walki z mrówkami, pająkami, szerszeniami czy myszami oraz do odstraszania kun.
Drugą nową kategorią w asortymencie marki są produkty
stymulujące i zabezpieczające
– m.in. maść ogrodnicza do
zabezpieczania ran drzew
i krzewów przed infekcjami
czy biostymulator ZIEMOVIT BIOSAR, produkowany
z ekstraktu grejpfruta, który
wpływa korzystnie na wzrost
i rozwój roślin, jednocześnie
stymulując ich odporność na
choroby. Miłośnicy roślin domowych znajdą również w tej
kategorii ZIEMOVIT KWITNĄCY BALKON - gotową do
użycia odżywkę dolistną, dzięki której rośliny pokryją się
okazałymi kwiatami.
Do grupy nawozów ZIEMOVIT dołączyły lubiane przez
klientów nawozy krystaliczne:
do pelargonii, kompozycji
balkonowych oraz chętnie
uprawianych warzyw - pomidorów i papryki. Bardzo
ciekawą propozycją jest
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2
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7

producent środków ochrony roślin. Produkty marki
ZIEMOVIT to najwyższej jakości podłoża, nawozy, nasiona traw, środki ochrony roślin
czy stymulatory dopasowane
do potrzeb i oczekiwań polskich ogrodników i działkowców. Produkty dostępne są
w sprzedaży w najlepszych
centrach ogrodniczych, w sieciach handlowych takich jak
BricoMarche, PSB Mrówka czy
Leroy Merlin oraz w sprzedaży
internetowej. Po rozbudowie,
ofertę marki ZIEMOVIT stanowi aż 76 produktów.
Źródło: CIECH Sarzyna
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Współpraca szkoły z dealerem maszyn może być jak symbioza.

Zwiększenie szans uczniów
na rynku pracy, codzienne
obcowanie z innowacyjnymi
maszynami, możliwość praktycznej nauki zawodu, ale też
podniesienie atrakcyjności
szkoły to kluczowe czynniki
decydujące o udanej współpracy
placówki oświatowej z dealerem
maszyn rolniczych.
Przygotowanie do przyszłego zawodu w przypadku szkół
rolniczych może być skuteczne
tylko, gdy uczniowie otrzymają
możliwość utrwalania wiedzy
teoretycznej w praktyce. Dlatego też dyrekcja oraz grono
pedagogiczne każdej z placówek powinni zadbać o to, by
do szkoły trafiły narzędzia
dydaktyczne wysokiej klasy,
na przykład innowacyjne maszyny w przypadku kierunków
związanych z mechanizacją i argotroniką. Kluczowa może okazać się współpraca z lokalnym
dealerem maszyn, która może
przynieść wiele korzyści obu
stronom.
Przede wszystkim praktyka
Zespół Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego im.
W. Witosa w Leśnej Podlaskiej
(woj. lubelskie) obecnie prowadzi kształcenie w następujących
zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,
technik żywienia i usług gastronomicznych oraz rolnik.
Ponadto szkoła posiada znakomite warunki i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną do
kształcenia w zawodach: technik architektury krajobrazu,
technik agrobiznesu, technik
weterynarii, mechanik-operator
pojazdów i maszyn rolniczych.
Zawody, w których kształci się uczniów w szkołach rolniczych, wymagają

sprawdzenia wiedzy i umiejętności w konkretnych zadaniach
praktycznych.
- Kluczowe jest umożliwienie
uczniom nauki na maszynach
najwyższej klasy. Dzięki środkom pozyskanym z realizowanego przez szkołę Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 20142020, zakupiliśmy ciągnik
John Deere 6110R, który jest
wykorzystywany przez uczniów
podczas zajęć praktycznych
z zakresu rolnictwa precyzyjnego. Zakup tej maszyny przenosi całą naszą szkołę nie do
XXI, a do XXII wieku – dla
nas to także element budowania konkurencyjności naszej
placówki na rynku lokalnym,
gdyż uczniowie poszukują i wybierają szkoły, które dadzą im
dobry, przyszłościowy zawód
– mówi Radosław Klekot, dyrektor Zespołu Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego im. W.
Witosa w Leśnej Podlaskiej.
Ten sam model ciągnika wyposażony w system AutoTrac,
iTec Pro oraz JDLink zakupiła inna placówka z woj. lubelskiego - Zespół Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego im. J.
Piłsudskiego w Okszowie, która
pozyskała środki z funduszy
europejskich na wzbogacenie
parku technologicznego szkoły. Szkoła kierowana jest przez
pana dyrektora Bogusława Marczuka. Szkoła posiada gospodarstwo rolne o profilu produkcji
roślinnej i zwierzęcej (50 szt.
bydła mlecznego i opasowego
przy ogólnej powierzchni gospodarstwa ok. 80 ha).
- Ciągnik będzie używany
do nauki programowania jazdy równoległej, sporządzania
dokumentacji z prowadzonych

prac oraz do wykonywania
siewu zbóż, nawożenia mineralnego z wykorzystaniem
rozsiewacza wyposażonego
w ISOBUS oraz transportu
płodów rolnych. To dla nas
bardzo ważne narzędzie dydaktyczne, gdyż najwięcej mamy
uczniów w klasach technikum
w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz
w Branżowej Szkole I stopnia
w zawodzie mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych – mówi Mateusz Zarzycki,
nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZSCKR w Okszowie,
która współpracuje z dealerem
Wanicki Agro. Przyczyną do
rozpoczęcia wspólnych działań było szkolenie z rolnictwa precyzyjnego, w którym
brali udział przedstawiciele
szkoły w siedzibie John Deere
w Tarnowie Podgórnym. Co
ważne, pracownicy dealera są
w stałym kontakcie z gronem
pedagogicznym, odpowiadając
na wszelkie zapytania i dostarczając eksperckiej wiedzy na
temat najnowszych rozwiązań
Rolnictwa 4.0.
Większa konkurencyjność
na rynku pracy
Ważną cechą pojazdu zakupionego przez obie szkoły jest
możliwość pracy z satelitarnym systemem automatycznego
prowadzenia w oparciu o dane
GPS. Umiejętność wykorzystywania rolnictwa precyzyjnego
dla młodych osób zainteresowanych pracą w branży staje
się koniecznością.
- Pracując na tak nowoczesnym sprzęcie nasza młodzież
będzie bardzo konkurencyjna
na rynku pracy i właściwie
przygotowana do rozpoczęcia
kariery zawodowej we własnych

gospodarstwach rolnych,
a także u przedsiębiorców czy
dilerów firmy John Deere oferujących wysoko zaawansowane
technologicznie maszyny. Jestem dumny, że możemy swoją
specjalistyczną wiedzą wspierać
kształcenie młodych ludzi, przygotowując ich do pracy z innowacyjnymi, nowoczesnymi
maszynami - dodaje Krzysztof
Laszuk właściciel firmy Agrotechnika, dealera John Deere,
z którą w ramach projektów
unijnych współpracuje ZSCKR
w Leśnej Podlaskiej.
- W dzisiejszej dobie rywalizacji szkół jednym z podstawowych kryteriów wyboru szkoły
przez uczniów jest posiadane
nowoczesne zaplecze dydaktyczne, co w szkołach o profilu rolniczym przekłada się na
dysponowanie innowacyjnym
sprzętem rolniczym. Większość
trafiających do nas uczniów
miała już styczność z gospodarstwami rolnymi wyposażonymi często w bardzo dobry

sprzęt, a szkoła powinna być
o krok przed uczniem i otwierać
szanse na rozwój i dobry start
na rynku pracy – uzupełnia
Bogusław Marczuk dyrektor
ZSCKR w Okszowie.
Innym przykładem dobrej
praktyki współpracy placówki
oświatowej z dealerem maszyn
może być też działanie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego w Sichowie Dużym
w woj. świętokrzyskim, która
pod koniec 2018 roku zakupiła od firmy Rol-Mech ciągnik
John Deere 6130R z systemem
nawigacji.
Nie tylko maszyny
Nowoczesne maszyny to
jeden z elementów podnoszenia konkurencyjności szkół.
W przypadku ZSCKR w Leśnej
Podlaskiej zakup ciągnika był
częścią projektu sfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020 o wartości
3524297,83 zł.

- Ponadto, oprócz zakupu
ciągnika, w ramach projektu wyposażyliśmy pracownie
i warsztaty dla praktycznej
nauki zawodu oraz wybudowaliśmy halę namiotową na
maszyny rolnicze. Ogólna
wartość wydatków w ZSCKR
w Leśnej Podlaskiej w ramach
realizowanego projektu wyniosła 1706029,17 zł – kontynuuje dyrektor szkoły w Leśnej
Podlaskiej.
Powyższe działania wykorzystujące innowacyjne maszyny i rozwiązania rolnictwa
precyzyjnego w edukacji potwierdzają, że szkoły oraz dystrybutorzy muszą wspólnie ze
sobą współpracować. Doskonale przygotowany absolwent
wyróżniającej szkoły w regionie
będzie gotowy do wykorzystania innowacyjnych rozwiązań
na gospodarstwie lub podczas
pracy u dystrybutora lub producenta nowoczesnych maszyn.
Źródło: John Deere
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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