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Nowe instalacje nawozowe w ANWILU

nakład kontrolowany
REKLAMA

ANWIL z Grupy ORLEN rozpoczął budowę dwóch z trzech instalacji do
produkcji nawozów azotowych.
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Agnieszka Żyro, Prezes Zarządu ANWIL S.A. i Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN S.A. podczas uroczystej inauguracji rozbudowy trzeciej instalacji
nawozów azotowych
Inwestycja, której całkowita wartość wyniesie około
1,3 mld zł umożliwi w połowie
2022 roku wzrost mocy wytwórczych ANWILU o około
50 procent. Realizacja projektu
to odpowiedź na zapotrzebowanie na wysokojakościowe
produkty ze strony polskich
rolników. To także istotny krok
w kierunku zmniejszenia importu nawozów.
Na terenie chemicznej firmy
powstaną trzy nowe instalacje
produkcyjne ciągu nawozowego: instalacja do produkcji
kwasu azotowego, instalacja
do produkcji roztworu azotanu
amonu (tzw. neutralizacja) i instalacja do produkcji nawozów
metodą granulacji bębnowej.
22 maja 2019 r. został wmurowany kamień węgielny pod
budowę instalacji kwasu azotowego i neutralizacji, będących

kluczowym etapem realizacji
inwestycji.
- Wzmacnianie pozycji ANWILU w stosunku do konkurentów to jeden z naszych
priorytetów. Rozbudowa kompetencji w obszarze nawozów
azotowych przez włocławską
spółkę to wymierne korzyści
dla całej Grupy ORLEN, ale
też regionu i polskich rolników.
Poprzez zwiększenie oferty wysokojakościowych produktów
przyczynimy się bowiem do
zapewnienia Polsce bezpieczeństwa żywnościowego –
powiedział Daniel Obajtek,
Prezes Zarządu PKN ORLEN.
ANWIL jest jedynym polskim wytwórcą nawozów
dysponującym rzeczywistym
potencjałem do zwiększenia
ich produkcji. Aktualne moce
produkcyjne spółki w obszarze
nawozów powodują bowiem,

że dysponuje ona do 35 proc.
nadwyżki amoniaku, której
naturalnym odbiorcą są producenci nawozów. Dzięki realizowanej inwestycji ANWIL
będzie mógł zagospodarować
te wolumeny i uplasować na
rynku gotowy, wysokojakościowy produkt w postaci
nawozów azotowych, bez
utraty marży.
Umowa na projektowanie,
dostawy oraz budowę w systemie „pod klucz” instalacji
kwasu azotowego o wydajności niemal 1 300 ton dziennie
oraz neutralizacji o wydajności 1 200 ton dziennie została
zawarta pod koniec kwietnia
2019 r. z firmą thyssenkrupp
Industrial Solutions AG.
To pierwszy z trzech najważniejszych kontraktów, jakie
zostaną podpisane w ramach
strategicznego dla rozwoju

włocławskiej spółki projektu.
Dwa pozostałe będą dotyczyć
budowy instalacji granulacji
oraz instalacji pomocniczych.
Uruchomienie w połowie
2022 roku trzeciego ciągu
nawozowego zwiększy zdolności produkcyjne ANWILU
o około 50 procent – z 966 tys.
ton do 1 461 tys. ton rocznie.
Jego uruchomienie wzbogaci
portfolio produktowe chemicznej firmy o saletrę grubą, saletrosiarczan amonu, saletrzak
z siarką i saletrzak z magnezem
o ulepszonych własnościach
granuli.
- ANWIL stanowi integralny element Grupy ORLEN,
która dba o rozwój regionu
w każdym miejscu, w którym
funkcjonuje. Ma to pozytywny
wpływ na sytuację lokalnej
społeczności. Już teraz –zatrudniając ponad 1300 osób

– jesteśmy jednym z największych pracodawców na Kujawach i Pomorzu, a liczba ta
po zrealizowaniu inwestycji
nawozowej zwiększy się o kolejnych 100 miejsc pracy – podkreśla Agnieszka Żyro, Prezes
Zarządu ANWIL S.A..
Włocławska spółka z Grupy ORLEN jest też jednym
z największych płatników podatków przekazywanych do
budżetu miasta. Za 2018 rok
spółka odprowadziła 70 mln
zł podatku, z czego prawie
50 procent lokalnie, bo aż
35 mln zł. W związku z rozwojem aktywów produkcyjnych we Włocławku wpływy
z podatku, które pozostaną
w regionie, mogą wzrosnąć aż
o ok. 50 mln zł rocznie.
Źródło: ANWIL S.A.
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Zielone AGRO SHOW
Rekordowa edycja wystawy.

25-26 maja br., po raz
czwarty w Ułężu i po raz
osiemnasty w historii, obyła
się wystawa maszyn rolniczych Zielone AGRO SHOW.
Organizatorem wystawy jest
Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych.
To największe w kraju wydarzenie przeznaczone przede
wszystkim dla rolników uprawiających rośliny zielonkowe,
hodowców bydła i producentów mleka.
Niepewna pogoda, szczególnie w tygodniu poprzedzającym wystawę na południu
Polski, na szczęście nie pokrzyżowała planów organizatora
i cała impreza odbyła się wg
zaplanowanego scenariusza.
Sobota i niedziela obfitowała
w słońce, co sprzyjało wystawcom i zwiedzającym, którzy
tradycyjnie już licznie przybyli na wystawę. Jak szacuje
organizator tegoroczną wystawę odwiedziło blisko 40 tys.
zwiedzających.
„Widzimy z roku na rok, że
wystawa w Ułężu jest coraz
bardziej znana i coraz lepiej
odbierana przez rolników
oraz przedsiębiorców działających w branży rolnej na tym
terenie. Dzięki naszym staraniom, promocji wystawy przez
ostatnie lata, udaje nam się
trafić do rolników i przekonać
ich, aby odwiedzali Zielone
AGRO SHOW. Potwierdzeniem
tego jest fakt, że tegoroczna
impreza była pod wieloma
względami rekordowa. Wystawiło się blisko 150 wystawców na powierzchni o ponad
2000 m² większej niż przed
rokiem, czyli na obszarze blisko 13000 m². W pokazach

wzięło udział aż 56 maszyn.
To historyczny rekord! W tym
roku musieliśmy skrupulatnie
wyliczać, aby powierzchnia
zaplanowanego pola na pokazy, była wystarczająca dla
wszystkich biorących w nich
udział”. - mówi Michał Spaczyński, wiceprezes Polskiej
Izby Gospodarczej Maszyn
i Urządzeń Rolniczych.
Rzeczywiście program pokazów maszyn był w tym roku
bardzo bogaty. Zielone AGRO
SHOW to miejsce, gdzie organizowane są największe
demonstracje maszyn zielonkowych w Polsce. To doskonała okazja dla rolników
– hodowców bydła i producentów mleka, aby w jednym
miejscu i czasie zobaczyć tak
szeroki asortyment maszyn,
pracujących w takich samych
warunkach polowych.
W pokazach zaprezentowało
się: 14 kosiarek; 8 przetrząsaczy; 2 agregaty do pielęgnacji
i podsiewu; 15 pras zwijających; 6 praso-owijarek; 4 owijarki; 5 przyczep zbierających
oraz 2 sieczkarnie.
Pokazy podzielone były
na dwie części. W pierwszej prezentowano kosiarki,
przetrząsacze oraz sieczkarnie
i przyczepy zbierające, w drugiej części – prasy, praso-owijarki, owijarki i agregaty do
pielęgnacji i podsiewu.
Tegoroczną nowością była
możliwość dokładniejszego
obejrzenia maszyn bezpośrednio po pokazach. Na specjalnych stanowiskach dla maszyn
pokazowych, przedstawiciele
producentów i dealerów odpowiadali na szczegółowe pytania rolników i przedstawiali

dane techniczne prezentowanego sprzętu.
W tym samym czasie, czyli
w przerwie między pokazami, prezentowano ustawienie
wybranego przetrząsacza, co
również cieszyło się ogromnym
zainteresowaniem ze strony
rolników.
Podczas wystawy przygotowana była również atrakcja
dla nieco młodszych jej uczestników i pasjonatów nagrywania i publikowania filmów na
YouTube. Specjalnie dla nich
odbyła się kolejna edycja konkursu „Zrób Show na AGRO
SHOW”. Efekty pracy młodych
operatorów już wkrótce będzie
można zobaczyć na dedykowanej stronie konkursowej oraz
oczywiście na youtubie.
„Naszym założeniem jest,
aby Zielone AGRO SHOW było
nie tylko wystawą w tradycyjnym znaczeniu, ale miejscem
przekazania wiedzy w sposób
praktyczny. Dlatego też w tym
roku został zmieniony sposób
prezentacji maszyn i po raz
pierwszy pokazy prowadzone
były przez dwóch sprawozdawców, którzy sprawnie i profesjonalnie prowadzili show.
Sądząc po reakcjach i komentarzach rolników tegoroczne
pokazy możemy uznać za udane.” – podsumowuje Michał
Spaczyński.
Patronat honorowy nad
imprezą sprawował Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan
Jan Krzysztof Ardanowski,
a patronat medialny – TVP1.
Aktualne informacje dotyczące tegorocznej wystawy
oraz jej kolejnych edycji są dostępne w internecie na naszych
stronach: www.agroshow.pl

Polagra Food
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Więcej niż branża spożywcza.

Na przełomie września
i października odbędzie się
35. edycja Międzynarodowych Targów Wyrobów Spożywczych Polagra Food. Jaki
potencjał dla wystawców prezentują targi?
Wydarzenie od wielu lat
jest postrzegane przez branżę jako obowiązkowy punkt
w kalendarzu i nie należy się
temu dziwić, w końcu POLAGRA to wydarzenie z wieloletnią tradycją, a jednocześnie
podążające za trendami rynku eventów. Co roku udział
w nim biorą producenci żywności i napojów, a także alkoholi. Nowości prezentują
liderzy w swoich kategoriach,
a także firmy, które dopiero

pracują nad rozwojem swojego
brandu. W gronie tym znajdują
się producenci i dystrybutorzy
żywności zza granicy.
Targi co roku odwiedzają
kupcy z sieci handlowych,
przedstawicieli hurtowni spożywczych i sklepów detalicznych, ale nie tylko. Ogromy
potencjał dla producentów to
również odbywające się w tym
samym czasie Międzynarodowe Targi Gastronomii i Wyposażenia Hoteli POLAGRA
GASTRO / INVEST HOTEL.
To wydarzenie, w którym
udział biorą restauratorzy,
właściciele kawiarni i szefowie kuchni z całej Polski.
Warto podkreślić, że w gronie kucharzy odwiedzających

targi POLAGRA FOOD znajdują się także szefowie kuchni zza
granicy oraz najlepsi kucharze
w naszym kraju, w szczególności finaliści odbywającego
się podczas targów POLAGRA
najważniejszego w Polsce konkursu gastronomicznego dla
profesjonalistów, czyli Kulinarnego Pucharu Polski.
Targi POLAGRA FOOD,
a także odbywające się w tym
samym bloku targowym targi
POLAGRA GASTRO, POLAGRA TECH i Taropak odbędą się w dn. 30 września
– 3 października, tradycyjnie
na terenie Międzynarodowych
Targów Poznańskich.
Źródło: MTP
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Po czystej stronie mocy
Kärcher na Electronics Show 2019

na facebooku:
https://www.facebook.com/
AGRO-SHOW-Polska-IzbaGospodarcza-Maszyn-iUrz%C4%85dze%C5%84Rolniczych-103986729642087/
oraz na Youtube:
https://www.youtube.
com/channel/
UC6oiWkiNNlZ1VuSrSQkocOg

Źródło: Polska Izba Gospodarcza
Maszyn i Urządzeń Rolniczych
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Eksperci Kärcher zaprezentowali, na największych
w Polsce targach elektroniki
użytkowej - Electronics Show
2019, ekskluzywną linię urządzeń do sprzątania wnętrz
w kolorze białym oraz liczne nowości. Odwiedzający

mogli wypróbować urządzenia
w praktyce i przekonać się, że
żaden brud się im nie oprze.
Electronics Show to dość
młoda impreza. W tym roku
odbyła się po raz drugi. Jednak mimo to, zdobyła już
sporą renomę, przyciągając

1700 odwiedzających i 350 wystawców. Podczas targów firma
Kärcher prezentowała w działaniu największe bestsellery
z linii Home Line: m.in myjki do okien WV, odkurzacze
pionowe, odkurzacze piorące, parownice oraz nowości:
wibrujący pad czyszczący
KV 4, bezprzewodowe mopy
elektryczne i bezprzewodowe
odkurzacze pionowe.
Impreza odbyła się w Centrum Ptak Expo w podwarsz awsk i m Nad a rz y n ie.
Wystawcy mieli do dyspozycji
pod swe stoiska 50000 m2.
Firma Kärcher poprzez obecność na tej imprezie zaznaczyła
swą wiodącą pozycję wśród
producentów małego AGD.
Źródło: Kärcher
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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HR Smolice z certyfikatem ESTA

REKLAMA

Skrupulatna weryfikacja całego procesu zaprawiania
potwierdziła jego europejską jakość!

W Hodowli Roślin Smolice
pomyślnie zakończył się audyt jakości zaprawiania nasion
kukurydzy. Kontrola przeprowadzana była pod kątem spełniania norm systemu ESTA.
Standardy ESTA zostały
opracowane w taki sposób, aby
jakość na całym etapie produkcji, od dostawy nasion do
zakładu aż po ich dystrybucję.
Oprócz jakości, certyfikowane firmy są zobowiązane do

zapewnienia bezpieczeństwa
procesu zaprawiania, nasion
zaprawionych, pracowników
pracujących przy zaprawianiu,
jak i ochronę środowiska.
Jakość w produkcji nasion
to dla nas priorytet od zawsze.
Dbamy o nią na każdym etapie produkcji – od pierwszego ziarenka w hodowli aż po
wyselekcjonowane nasiona
oferowane rolnikowi. Cieszę
się, że udało nam się zdobyć
kolejne potwierdzenie jej wysokiego poziomu, tym bardziej,
że certyfikat ESTA jest uznawany w całej Europie. Wcześniej wysoka jakość naszych
nasion została wyróżniona
nagrodami wielu konkursów,

m.in. „Wielkopolska Jakość”,
„Najlepsze w Polsce” oraz
„Hit Regionu” – mówi Adam
Skowroński z Hodowli Roślin
Smolice. Na tym nie koniec,
jeśli chodzi o poprawę jakości.
U nas to proces ciągły. Finalizujemy transakcję zakupu sortownika optycznego – dodaje.
System ESTA (European
Seed Treatment Assurance) został stworzony przez Europejskie Stowarzyszenie Nasienne
(ESA). Jednostką wdrażającą
system ESTA na terenie Polski
jest Polska Izba Nasienna.
Źródło: HR Smolice
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Finansowanie dla rolnika nie
tylko z Unii
To ostatnie dwa lata, w których Unia Europejska
będzie wspierać rolników na obecnych zasadach.
Wiadomo, że w perspektywie unijnej po 2020 roku
budżet w ramach Wspólnej Polityki Rolnej ulegnie
zmniejszeniu. Wpłynie to
zapewne również na ofertę
firm leasingowych.
Segment finansowania maszyn rolniczych stanowi dziś
niewiele ponad 6 proc. całości
rynku leasingu.
PKO Leasing po pierwszym
kwartale br. obserwuje znaczną dynamikę segmentu. Co
wpływa na tak dobrą koniunkturę tego rynku? Czy to efekt
związany z sezonowością, czy
dłuższy trend?
Rozwojowi segmentu maszyn rolniczych sprzyja wysoka
absorpcja środków unijnych.
Zakładamy, że ostatnie lata
obecnej perspektywy unijnej
będą stopniowo zwiększać
nasz udział w tym segmencie.
Wpływ na to będzie miała koniunktura zarówno krajowego,
jak i zagranicznego rynku. Polityka unijna w tej i przyszłej
perspektywie ma za zadanie
unowocześnić i zwiększyć
konkurencyjność rolnictwa
UE. Nie będzie to możliwe
bez inwestycji w sprzęt. A tu
środki unijne oraz zewnętrzne
finansowanie w postaci pożyczki lub leasingu uzupełniają

się doskonale. Rolnicy chcą
zwiększać swoje moce produkcyjne poprzez rozbudowę i modernizację gospodarstw lub
inwestycje w rozwój nowych
technologii – podkreśla Marcin
Hałaj, dyrektor ds. rozwoju
rynku rolniczego PKO Leasing.
Nowa perspektywa zmniejszy jednak dotacje bezpośrednie po roku 2020 z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
aż o 25 proc. To oznacza, że
część rolników będzie musiała wypełnić lukę finansową
i szukać zastrzyku gotówki
w źródłach innych niż unijne. W tym miejscu wiele zyskać może branża leasingowa,
która w swojej ofercie ma leasing i pożyczkę na maszyny
rolnicze oraz pozostały sprzęt
wykorzystywany w rolnictwie.
Chcemy ułatwić możliwość
finansowania sprzętu rolnikom, dlatego od kwietnia br.
wprowadzamy w ramach Grupy Kapitałowej PKO Banku
Polskiego procedurę uproszczoną na finansowanie sprzętu
rolniczego. Oferta kierowana
jest zarówno do rolników indywidualnych, jak i spółek
i spółdzielni o profilu rolniczym. W ramach uproszczenia eliminujemy konieczność

dostarczania podstawowej
dokumentacji, dzięki czemu
udało nam się znacznie skrócić
czas wydania decyzji kredytowej, który zaczyna odgrywać
istotną rolę w zarządzaniu i inwestowaniu w gospodarstwie
- mówi Marcin Hałaj. - Oferta
dla rolników jest dopasowana
do potrzeb klientów i branży – oferujemy atrakcyjny
okres finansowania, nawet
do 120 miesięcy, […] – dodaje Marcin Hałaj.
Dodatkowo PKO Leasing
jako jedyna firma leasingowa w Polsce ma w swojej
ofercie wsparcie dla przemysłu rolnego w ramach gwarancji unijnych. Dzięki takim
programom jak COSME lub
InnovFin będą oni w stanie
otrzymać finansowanie jeszcze szybciej, a w przypadku
tego drugiego pozyskają je na
rozwój projektów innowacyjnych, które zawsze obarczone
są większym ryzykiem. W kontekście tego, że Unia chce przeznaczyć w nowej perspektywie
dodatkowe środki na wsparcie
innowacji rolniczych, oferta ta
idealnie wpisuje się w potrzeby
tego rynku.
Źródło: PKO Leasing
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Probiotyki premium
DuPont™ HOWARU®

IMAS Agri

Nowa linia kultur Danisco® VEGE dostarcza
potwierdzonych klinicznie korzyści zdrowotnych dla
fermentowanej, roślinnej żywności i napojów.
Gama produktów, która teraz obejmuje także probiotyki
premium DuPont™ HOWARU®, została zaprojektowana specjalnie na potrzeby
fermentowanych produktów
roślinnych, w odpowiedzi na
kluczowe trendy zdrowotne,
wellness, smakowe i związane z oczekiwaną konsystencją
produktu.
Firma DuPont Nutrition &
Biosciences (DuPont) ogłosiła nową linię kultur, w której
skład wchodzą probiotyki premium HOWARU®, stworzone
specjalnie dla fermentowanych
produktów roślinnych, tak aby
przynosić potwierdzone klinicznie korzyści zdrowotne.
Gama kultur Danisco® VEGE
oferuje oczekiwane profile
smakowe oraz konsystencję
w produktach bezmlecznych.
W portfolio pojawiły się nowe
kultury - HOWARU® Dophilus
VG, które zawierają Lactobacillus acidophilus NCFM®
oraz HOWARU® Bifido VG,
zawierające Bifidobacterium
lactis HN019™, których pozytywny wpływ na zdrowie
układu trawiennego i dobre
samopoczucie potwierdzają
wyniki badań.
Nowa linia dostępna jest
w formie pojedynczego
szczepu, nie zawiera nabiału,
składników odzwierzęcych,

alergenów, nie była modyfikowana genetycznie i nadaje
się dla wegan. Ponadto łatwo
zintegrować ją z istniejącymi
kulturami wykorzystywanymi
w roślinnej żywności i napojach fermentowanych.
„Zdrowe trawienie jest jednym z najważniejszych globalnych trendów w 2019 roku.
Konsumenci kładą coraz większy nacisk na zdrowie i sferę
wellness w życiu codziennym.
Szukają możliwości, które
wiążą się z korzyściami dla
nich” – mówi Sonia Huppert,
Global Product Leader w zespole Produktów Roślinnych
w DuPont. „Zdrowe trawienie
to sfera, w której korzyści można odczuć natychmiastowo.
Symptomy takie jak wzdęcia
i nieregularność trawienia
można wyleczyć zmieniając
dietę i wprowadzając do niej
nowe produkty. Innowacje
w dziedzinie fermentacji i probiotyków mogą być rozwiązaniem wielu problemów w tym
obszarze”.
Marka HOWARU® oferuje
wysoce skuteczne probiotyki
premium, które cechują się
wysoką wydajnością, stabilnością i funkcjonalnością, co
potwierdziły liczne badania
kliniczne.
Kultury te nie tylko odpowiadają na ważne trendy

zdrowotne, ale także na rosnące zapotrzebowanie na
żywność roślinną oraz stałą
potrzebę dostarczania jedzenia, które świetnie smakuje
i ma odpowiednią konsystencję. Kultury Danisco® VEGE
zostały przygotowane tak,
aby mieć szerokie zastosowanie w kontakcie z roślinnym
materiałem surowym takim
jak soja, groszek, kokos, migdały, orzechy, płatki owsiane,
kukurydza, ryż, owoce i warzywa, a także żeby spełnić
oczekiwania konsumenta
względem smaku i konsystencji – począwszy od typowych
i lubianych świeżych, czystych
i delikatnych smaków, skończywszy na przyjemnych, ale
niespodziewanych odczuciach.
„Mamy najbogatsze portfolio jeśli chodzi o roślinną żywność i napoje fermentowane;
nadal też chcemy dostarczać
konsumentom jedzenie którego
pragną, a także nieść korzyści zdrowotne, których nadal
szukają” – powiedział Didier
Carcano, Global Marketing
Leader w departamencie Kultur w DuPont.
Więcej na stronie internetowej
http://www.vegecultures.com
Źródło: FleishmanHillard,
Anna Ciecierska
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Z obserwacji konsumentów
oraz badań IMAS International
wynika, iż branża ekologiczna w Polsce rozwija się dynamicznie. Żywność ekologiczną
można znaleźć nie tylko na
półkach sklepów ze zdrową
żywnością, ale również zwykłych - osiedlowych, marketów, jak również targowisk.
Czy jest to łatwy i intratny
biznes, czy może trudna walka
o przetrwanie?
Wiedza oraz świadomość
konsumentów rośnie i pomimo wyższej ceny ekożywności
w porównaniu do konwencjonalnej, żywność ta znajduje
coraz szersze grono stałych
klientów. W przypadku
wielu ekoproduktów popyt
przewyższa podaż (z danych
IMAS International wynika,
że dotyczy to głównie mięsa i wędlin, pieczywa oraz
produktów mlecznych typu
mleko, sery czy jogurty). Porównując rynek ekożywności
w 2017 z poprzednim rokiem,
zaobserwowano co prawda
spadek areału upraw o 42 tys.
ha i mniejszą o 2,1 tysięcy
liczbę ekorolników, jednakże
nastąpił znaczący procentowy wzrost liczby podmiotów
przygotowujących produkty
ekologiczne (więcej o 12,8%),
co może świadczyć o rozwoju
ekologicznego przetwórstwa
i konfekcjonowania.
Jak ekofirmy oceniają aktualną sytuację i czy z optymizmem patrzą w przyszłość?
Z ostatniego badania biznesowego IMAS International
wynika, że oceny aktualnej
sytuacji panującej w branży są
pozytywne (41%) lub neutralne
(38%). Ekofirmy zauważają poprawę sytuacji w porównaniu

do ubiegłego roku (58% uważa,
że sytuacja jest lepsza) i pozytywnie patrzą w najbliższą
przyszłość (60% uważa, że sytuacja się polepszy, a tylko 8%,
że pogorszy).
Ten optymizm musi skonfrontować się z wieloma wyzwaniami, z którymi mierzą się
firmy na różnych etapach działalności. Ekofirmy najczęściej
wskazują na nadal dość niską
wiedzę konsumentów (27%),
m.in. w obszarze odróżniania certyfikowanych produktów BIO od „ekologicznych”
produktów z działki (sprzedawanych na targowiskach
jako ekologiczne). Do kolejnych wyzwań należą wysokie
ceny produktów ekologicznych
(24%), skomplikowana sytuacja formalno-prawna (19%)
oraz problemy z dostępnością
niektórych surowców (17%) –
do których należą m.in. wspomniane wcześniej produkty
nabiałowe.
Respondenci biorący udział
w badaniu biznesowym, podawali interesujące przykłady problemów, z jakimi się
borykają:
Nieraz trzeba zjechać pół
Polski, aby móc kupić ekologiczne owoce czy warzywa.
Producent/ Przetwórca
Proces certyfikacji jest dość
skomplikowany i trwa bardzo długo na naszym rynku,
w przypadku przetwarzania
i obrotu mógłby zostać skrócony, często uniemożliwia
szybkie odpowiadanie na
potrzeby rynku i powoduje
koszty utraconych korzyści.
Również koszt takiego certyfikatu jest dużą przeszkodą
dla małych przedsiębiorstw.
Przetwórca/ Dystrybutor
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Rozwój branży jest uwarunkowany wzrostem świadomości konsumentów, konsumenci
muszą rozumieć, jaka jest różnica pomiędzy produktem
pochodzącym od masowego
wytwórcy, a produktem lokalnym, niszowym, wytworzonym ekologicznie. Tak długo,
jak będą oceniać produkt tylko
przez pryzmat ceny - produkty ekologiczne czy tradycyjne
będą przegrywały. Przetwórca
Największą barierą jest
cena. Jest za duża dysproporcja cenowa między żywnością
ekologiczną, a konwencjonalną w Polsce. W Niemczech
różnica cen jest mniejsza.
Dystrybutor
Niskie ceny supermarketów na produkty świeże ekologiczne, często gorszej jakości,
mniej smacznych odmian, powodują, że klienci kierujący się
ceną, a takich jest większość,
przechodzą do robienia zakupów w marketach, a polscy
rolnicy ekologiczni nie mają
zbytu. Dystrybutor
Katarzyna Łozińska-Wróbel, badacz prowadzący projekt Ekożywności w IMAS,
dodaje: „Pomimo tych wyzwań można spodziewać się,
że branża ekożywności niesiona przekonaniem o możliwym
sukcesie, nadal będzie rosła.
Trudno powiedzieć, w jakim
tempie, ale pewne jest jedno –
jest to w Polsce jeszcze trudny
biznes”.
Więcej raportów IMAS
Agri można znaleźć na stronie imas.pl
Źródło: IMAS
International Sp. z o.o.
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Case IH rusza z nowym projektem internetowym

Case IH prezentuje nową stronę poświęconą prasom kostkującym, zmiennoi stałokomorowym wszystkich serii.
„Naszym nadrzędnym celem jest zawsze transparentność i pełne informowanie
naszych klientów o wszelkich
cechach produktów, które oferujemy. Stworzyliśmy bazę wiedzy o prasach, którą będziemy
regularnie aktualizować. Dzięki
temu osoby zainteresowane produktami marki Case IH znajdą
odpowiedź na każde pytanie
dotyczące oferty i rozwieją
wszystkie swoje wątpliwości.”
przekonuje Alicja Dominiak-Olenderek, Brand Communications Manager Poland.

Co znajdzie się na nowej stronie internetowej marki Case IH?
Pod adresem www.prasycaseih.
pl wszyscy zainteresowani będą
mogli sprawdzić specyfikacje
poszczególnych modeli pras,
porównać je ze sobą, a także sprawdzić, który najlepiej
sprawdzi się w ich gospodarstwie. Dokładna oferta oraz
możliwość bezpośredniego
kontaktu z najbliższym dilerem
lub konsultantem MaxService
to tylko nieliczne z wielu ciekawych funkcjonalności nowej
strony.

Prasy kostkujące, zmienno- i stałokomorowe marki
Case IH to narzędzie gwarantujące gęste bele o jednolitym
kształcie, dostarczające paszy
i podściółki najwyższej jakości. W ofercie firmy znajdują się zarówno prasy rolujące
RB545 i RB545 Silage Pack,
które zostały opracowane pod
kątem przyspieszenia i ułatwienia belowania przy zapewnieniu
wyśmienitego efektu końcowego, jak i prasy stałokomorowe
serii RB545 oraz RB344, prasy
kostkujące LB424/434 i prasy

zm ien nokomorowe ser ii
RB455 i RB465. Różnorodność
produktów gwarantuje idealne
dopasowanie maszyny do potrzeb gospodarstwa i perfekcyjne
wykonywanie konkretnych zadań. Wybór prasy marki Case IH
to wybór, który usatysfakcjonuje
każdego wymagającego rolnika.
Więcej informacji na temat
pras marki Case IH oraz nowa
strona poświęcona produktom
firmy, znajduje się pod adresem
prasycaseih.pl. Zapraszamy!
Źródło: Case IH
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Zdążyć ochronić kukurydzę przed szkodnikami
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Przez cały okres wegetacji roślinom uprawnym zagrażają szkodniki.

Dr hab. inż. Paweł K. Bereś,
prof. nadzw.
IOR – PIB,
Terenowa Stacja
Doświadczalna w Rzeszowie
Polski Związek Producentów
Kukurydzy w Poznaniu
W okresie od czerwca do
końca października na roślinach kukurydzy pojawia
się kilka ważnych gatunków,
a mianowicie: omacnica prosowianka, stonka kukurydziana,
mszyce, wciornastki, rolnice,
piętnówki, urazek kukurydziany oraz zwierzyna łowna.
Jeżeli będzie sucho i upalnie
jak w 2018 roku to trzeba się
liczyć także z wystąpieniem
przędziorka chmielowca.
W chwili obecnej szkodnikiem nr 1 kukurydzy w Polsce
jest omacnica prosowianka. Owad ten nie ma sobie
równych w powodowanych
uszkodzeniach. Jego gąsienice żerują niemal we wszystkich nadziemnych częściach
roślin. Jedynie nie docierają
do korzeni, chociaż spotkanie
gąsienicy, która poprzez łodygę
wgryzła się do nasady szyjki
korzeniowej nie jest już dużym
zaskoczeniem. Omacnica powoduje istotne gospodarczo
straty w wysokości i jakości
plonu zielonki (przy późnym
siewie), kiszonki, CCM, uprawy na biogaz i ziarno. Ponadto przyczynia się do wzrostu
podatności roślin na porażenie przez grzyby z rodzaju
Fusarium mogące wytwarzać
mikotoksyny. Owad ten największą szkodliwością odznacza się na południu oraz
częściowo w środkowej części
kraju. Ponadto na lokalnych
plantacjach w Polsce północnej
uszkadza już ponad 15% roślin, co uzasadnia jego interwencyjne zwalczanie.
Powszechnie występującymi szkodnikami kukurydzy
w całym kraju są także mszyce
i wciornastki. Owady te posiadając kłująco-ssący aparat
gębowy wysysają soki z tkanek roślin powodują osłabienie
roślin, co może w okresach
niedoboru wody doprowadzić
do spadku wysokości plonu.

Ponadto zwiększają podatność
opanowanych roślin na choroby. Mszyce mogą dodatkowo
przenosić wirusy i bakterie
patogeniczne. W ostatnich
latach szybko zaczęła wzrastać na roślinach liczebność
wciornastków, które pomimo
niewielkich rozmiarów zaczynają powodować wizualne
uszkodzenia roślin, zwłaszcza blaszek liściowych. W lata
suche i upalne towarzyszy im
przędziorek chmielowiec, który nasilniej uszkadza pasy
brzeżne plantacji.
Szkodnikiem na którego należy zwrócić baczną uwagę jest
stonka kukurydziana. Są już
sygnały o wyleganiu roślin
na monokulturach wskutek
żerowania larw, ale także
coraz łatwiej zaobserwować
uszkodzenia kolb i liści powodowane przez chrząszcze.
Warto również wiedzieć, że
w 2018 roku chrząszcze stonki kukurydzianej pojawiły się
rekordowo wcześnie na polach
– pod koniec czerwca, co nigdy nie miało jeszcze miejsca.
Faza mlecznej i woskowej
dojrzałości ziarniaków jest
szczególnie preferowana przez
szkodniki, zwłaszcza z rzędu
motyli. W tym czasie wiele gatunków pojawia się i intensywnie żeruje na kolbach. Obok
omacnicy, miękkie ziarno wyjadają m.in. gąsienice rolnic,
piętnówek oraz słonecznicy
orężówki. Ten ostatni gatunek
coraz częściej nalatuje do Polski w upalne lata z południa
Europy lub z północnej Afryki.
Gąsienice wymienionych gatunków wyjadają ziarno z kolb
(bez wgryzania się w rdzeń kolby) oraz silnie zanieczyszczają
odchodami miejsce żerowania,
na których rozwijają się grzyby
pleśniowe.
Coraz częściej spotykanym
szkodnikiem kolb staje się urazek kukurydziany. Chrząszcze
tego gatunku podobnie jak
stonki kukurydzianej wyjadają
miękką zawartość ziarniaków,
pozostawiając jedynie resztki
okryw owocowo-nasiennych.
Owad ten preferuje kolby
uprzednio uszkodzone przez
inne szkodniki (zwabia go
zapach unoszący się z uszkodzonych tkanek), stąd z reguły
licznie towarzyszy omacnicy prosowiance. Jest liczny
zwłaszcza na plantacjach prowadzonych w monokulturze,
gdzie się namnaża lub na polach kukurydzy sąsiadujących

z wieloletnimi monokulturami
kukurydzy lub większymi sadami i warzywnikami.
W wielu regionach kraju
poważnym problemem na
plantacjach kukurydzy jest
zwierzyna łowna, a zwłaszcza dziki. Lokalnie powodują
poważne uszkodzenia roślin
na obszarze kilku, kilkunastu hektarów. W wyniku ich
REKLAMA

licznego pojawu dochodzi do
niemal całkowitego zniszczenie roślin – są one potratowane, a nadgryzione kolby leżą
na glebie i gniją.
Dla potrzeb ograniczenia
negatywnego wpływu wyżej
wymienionych gatunków
w okresie, gdy kukurydza
już rozwija kilka liści właściwych stosuje się metodę

agrotechniczną, biologiczną
i chemiczną. Paleta możliwych
do zastosowania metod agrotechnicznych jest w tym czasie
ograniczona. Należy mieć na
uwadze również to, że część
podjętych tu czynności zaowocuje obniżeniem szkodliwości niektórych szkodników
dopiero w kolejnym sezonie
wegetacyjnym. W metodzie

agrotechnicznej w celu ograniczenia wpływu zwierzyny
leśnej stosuje się głównie pastuchy elektryczne, a także
urządzenia dźwiękowe odstraszające osobniki wchodzące
w łan kukurydzy. Ważne jest
również terminowe zebranie
plonu, gdy tylko rośliny osiągną dojrzałość zbiorczą. Ma
c.d. art. na str. 6
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Tabela 1. Biopreparaty dostępne w Polsce w 2019 roku do zwalczania omacnicy prosowianki
Biopreparat

Sposób aplikacji

Liczba introdukcji

Dawka

Trichocap

Ilość błonkówek na ha

ręcznie – zawieszki na liście
1–2
25 zawieszek/ha
wiatrakowiec lub samolot lub dron
1–2
postać sypka
Tricholet
– luźna postać biopreparatu
30–50 zaTrichosafe zawieszki
ręcznie – zawieszki na liście
1–2
wieszek/ha
ręcznie – kulki rzucane na glebę,
lub za pomocą rozrzutnika kulek,
1–2
100 kulek/ha
Trichosafe kulki
lub agrolotniczo za pomocą dronów
Tabela 2. Insektycydy zarejestrowane do ochrony kukurydzy przed szkodnikami w 2019 roku
Szkodnik

Mszyce

Preparat
Arkan 050 CS
Judo 050 CS
Karate Zeon 050 CS
Kusti 050 CS
LambdaCE 050 CS
Ninja 050 CS
Wojownik 050 CS
Arkan 050 CS
Judo 050 CS
Karate Zeon 050 CS
Kusti 050 CS
LambdaCe 050 CS
Ninja 050 CS
Wojownik 050 CS
Lamdex Extra 2,5 WG

Omacnica prosowianka

Stonka kukurydziana

Sparviero
Sparrow
Portos 110 OD
Proteus 110 OD
Ptolemeusz 110 OD
Steward 30 WG
Rumo 30 WG
Sakarb 30 WG
Avaunt 150 EC
Explicit 150 EC
Runner 240 SC
Coragen 200 SC
Portos 110 OD
Proteus 110 OD
Ptolemeusz 110 OD
Steward 30 WG
Rumo 30 WG
Sakarb 30 WG

Omacnica prosowianka (P. Bereś)
to na celu ograniczenie strat użycie mulczera może zniszpowodowanych przez gatunki czyć do 70% zimujących gążerujące do końca okresu wege- sienic na danym polu, o ile
tacji roślin (głównie omacnicy te nie wgryzają się w podprosowianki, urazka kukury- ziemne części łodyg. W celu
dzianego i dzików), a także zwiększenia śmiertelności
zapobiegnięcie intensywnemu omacnicy prosowianki, na
rozwojowi fuzarioz, które mo- resztki pożniwne stosuje się
głyby doprowadzić do skażenia wapno, nawóz azotowy lub
plonu mikotoksynami.
preparaty mikrobiologiczne
Po zbiorze na ściernisko na- przyspieszające rozkład materii
leży zastosować rozdrabniacz. organicznej, a wiosną wykonuIm bardziej potnie słomę na je się talerzowanie. Nie można
sieczkę tym większa szansa, zapomnieć o orce jeszcze przed
że zniszczy znaczną część nastaniem zimy. Pozwala ona
populacji gąsienic omacnicy mechanicznie zniszczyć część
prosowianki przygotowanych znajdujących się w glebie stado zimowania. Przykładowo diów zimujących niektórych

Substancja czynna

ok. 250 tys.
ok. 150 – 250 tys.
ok. 220 tys.
ok. 220 tys.

Dawka na ha

lambda-cyhalotryna

0,1 l

lambda-cyhalotryna

0,2 l

lambda-cyhalotryna

0,20 – 0,40 kg

lambda-cyhalotryna

0,125 l

tiachlopryd + deltametryna

0,5 l

indoksakarb

0,125 – 0,15 kg

indoksakarb

0,25 l

metoksyfenozyd
chlorantraniliprol

0,6 l
0,125 l

tiachlopryd + deltametryna

0,75 l

indoksakarb

0,125 – 0,15 kg

Stonka kukurydziana (P. Bereś)
szkodników m.in. gąsienic lub
poczwarek rolnic, piętnówek
i słonecznicy orężówki. Ponadto przykrywa ona grubą
warstwą gleby słomę kukurydzianą zawierającą gąsienice
omacnicy prosowianki.
Metoda biologiczna służy
do bezpośredniego zwalczania jaj omacnicy prosowianki (a pośrednio także rolnic,
piętnówek i słonecznicy orężówki) lub gąsienic w danym
sezonie wegetacyjnym. Polega
na wyłożeniu biopreparatów
zawierających żywe larwy
i poczwarki błonkówki zwanej
kruszynkiem (Trichogramma

brassicae), która jest pasożytem
jaj wielu gatunków owadów.
W zależności od nasilenia występowania omacnicy prosowianki wykonuje się 1 lub
2 introdukcje kruszynka.
Pierwszą introdukcję przeprowadza się od drugiej lub
trzeciej dekady czerwca (regiony południowe i częściowo środkowe) do pierwszych
dni lipca (regiony środkowe
i północne). Drugie wyłożenie kruszynka wykonuje się
7–10 dni później. Biopreparaty wymienione w tabeli
1 wykłada się albo ręcznie,
albo za pomocą specjalnych

Mszyce (P. Bereś)
rozrzutników montowanych
do traktorów lub aparatury
agrolotniczej – wiatrakowców,
samolotów lub dronów.
Drugi rodzaj preparatów
niechemicznych dostępny
w Polsce przeznaczony do
ograniczania liczebności
omacnicy prosowianki oparty
jest na bakteriach glebowych
Bacillus. Aktualnie w kukurydzy stosuje się środek o nazwie
OstriniaStop oraz QQbackter
w dawce 100 g/ha, które zgodnie z opisem zawierają wyciągi
z traw polnych oraz bakterie
Bacillus, które aplikuje się na
rośliny mające od 6-9 liści do
fazy 2 kolanka, co przypada
(w zależności od tempa wzrostu roślin, terminu siewu itd.)
od początku do końca czerwca,
a niekiedy do początku lipca.
Preparaty takie (nie są typowymi środkami ochrony roślin)
według etykiety producenta
mają za zadanie po wylocie
omacnicy prosowianki stworzyć jej niekorzystne warunki
do zasiedlania i żerowania na
roślinach. Wytwarzane przez
wyselekcjonowane bakterie
metabolity indukują naturalne systemy ochronne przed
uszkodzeniami powodowanymi przez owady. Dodatkowa
zawartość wyciągów roślinnych ma odpowiadać za zmianę środowiska zewnętrznego
rośliny (na liściach, łodygach,
kolbach) tworząc niekorzystne
warunki do zasiedlania kukurydzy przez szkodnika. Środki
oparte na mieszaninie bakterii
Bacillus i wyciągów roślinnych
stosuje się w godzinach późno
popołudniowych i wieczornych, najlepiej po opadach
deszczu.
Metoda chemiczna służy
do bezpośredniego zwalczania gatunków szkodliwych.
Aktualnie jest skierowana
przeciwko mszycom, omacnicy prosowiance oraz chrząszczom stonki kukurydzianej
(tabela 2).
Odrębne zwalczanie mszyc
zwykle jest prowadzone na
tych polach na których nie
stosuje się ochrony chemicznej przeciwko omacnicy prosowiance i stonce kukurydzianej.

Zabieg należy wykonać w okresie, gdy stwierdzi się żerowanie
średnio powyżej 300 mszyc na
roślinę. Termin ten przypada
zwykle w pierwszym szczycie liczebności mszyc jaki ma
miejsce w okresie wiechowania kukurydzy tj. w połowie
lipca. Jeżeli mszyce wystąpią
masowo pod koniec okresu
wegetacji kukurydzy zabieg
chemiczny będzie bezcelowy.
Dla potrzeb zabezpieczenia
roślin przed żerowaniem gąsienic omacnicy prosowianki
wykonuje się 1 lub 2 zabiegi
ochronne, które muszą przypadać w okresie wylęgu szkodnika. Zwalczanie chemiczne
omacnicy jest uzasadnione,
gdy w poprzednim roku owad
uszkadzał co najmniej 15% roślin w uprawie na ziarno lub
20–30 przy uprawie na kiszonkę, bądź też, gdy w trakcie
bieżących obserwacji stwierdzi się obecność 6–8 złóż jaj
na 100 roślinach. Liczba zabiegów opryskiwania roślin
zależy od zagrożenia jakie stanowi omacnica prosowianka
na danej plantacji. Pierwszy
zabieg przeprowadza się na
początku licznych wylęgów
gąsienic (koniec pierwszej lub
początek drugiej dekady lipca).
Podstawowy termin zwalczania masowo wylęgających się
gąsienic przypada jednak pod
koniec drugiej lub na początku
trzeciej dekady lipca.
Chrząszcze stonki kukurydzianej należy zwalczać
w okresie ich najwyższej
liczebności na roślinach.
W zależności od zagrożenia
jakie stanowią wykonuje się
1–2 zabiegi opryskiwania roślin. Pierwsze opryskiwanie
należy wykonać w okresie od
drugiej połowy lipca do połowy sierpnia, natomiast drugi
zabieg wykonuje się 7–14 dni
później.
Wykaz aktualnie zarejestrowanych preparatów chemicznych przeciwko szkodnikom
pojawiającym się od czerwca
prezentuje tabela 2. Są one
skierowane do ograniczania
szkód powodowanych przez
mszyce, omacnicę prosowiankę i stonkę kukurydzianą
(chrząszcze).
Wszystkie insektycydy zarejestrowane w kukurydzy muszą być stosowane w oparciu
o monitoring pojawu szkodników na plantacjach, który
powinien być prowadzony na
bieżąco. Własny monitoring
warto skonfrontować z zewnętrznymi komunikatami
sygnalizacyjnymi podawanymi
np. na Platformie Sygnalizacji Agrofagów IOR-PIB, systemie sygnalizacyjnym PIORiN,
czy też na stronie „Omacnica
prosowianka i inne agrofagi
kukurydzy”.
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Jak pobudzić kukurydzę?
Wielkość plonowania już na starcie została
zredukowana.
W tym roku na ogół przyśpieszano termin siewu kukurydzy. Impulsem do podjęcia
decyzji o wcześniejszym siewie była susza. Tegoroczny
kwiecień był wyjątkowy pod
tym względem, padać zaczęło dopiero w trzeciej dekadzie
miesiąca. Rolnicy obawiali się,
że wraz ze wzrostem temperatury wilgoci w glebie będzie
coraz mniej. To jednak nie stres
suszy najbardziej zaszkodził
siewkom. Upośledził on co
prawda transport składników
pokarmowych i spowolnił tempo rozwoju młodych roślin,
jednak to niska temperatura
i lokalne przymrozki zahamowały ich wzrost.
W pierwszej dekadzie maja
odnotowaliśmy przymrozki,

pojawiły się one w wielu regionach kraju, szkody jakie
wyrządziły mogą okazać się
poważne. Liście zżółkły i zbladły, niektóre nawet zbrunatniały i usychają. Na szczęście
większość upraw znajdowała
się w fazie, w której rośliny są
dość odporne na stres związany z niską temperaturą – stożki
wzrostu siewek znajdowały się
pod powierzchnią gleby, były
chronione, co daje nadzieję
na szybką regenerację uszkodzeń. Zdecydowana większość
upraw nie wymaga przesiewu.
W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku
rośliny kukurydzy opóźniły
swój rozwój o około trzy tygodnie. W takich warunkach
rośliny kukurydzy wytwarzają

większą masę wegetatywną
kosztem opóźnienia rozwoju
generatywnego, czyli dojrzewania ziarna, co przyczynia
się do ilościowego i jakościowego obniżenia plonu. Rozwijają głównie biomasę. Taka
sytuacja negatywnie wpływa
na proces tworzenia się kolb.
Wielkość plonowania, szczególnie w przypadku odmian
o wysokiej liczbie FAO, została
obniżona.
Silne opady deszczu spowodowały lokalne podtopienia
upraw. Generalnie w glebie jest
mało powietrza, co upośledza
transport składników pokarmowych i pracę korzeni. To
nie są komfortowe warunki do
regeneracji i dalszego wzrostu
młodych roślin. Do tego aura

sprzyja rozwojowi chwastów,
które w tym newralgicznym
dla rozwoju kukurydzy momencie stanowią poważne
zagrożenie. Chwasty, które
mają zdecydowanie niższe
wymagania cieplne stanowią
silną konkurencję dla tej rośliny uprawnej, tym bardziej, iż
w tym roku jej tempo wzrostu jest mocno zahamowane.
Takim osłabionym roślinom
trudniej będzie się zregenerować po przeprowadzeniu
zabiegu herbicydowego. Pamiętajmy, że oprysk pestycydem
to także poważny dla młodego
organizmu roślinnego czynnik
stresowy. Na ogół rośliny potrafią się przed nim obronić
i w znacznej części zredukować
jego niekorzystny wpływ, jednak osłabionym przez czynniki
atmosferyczne roślinom może
on zaszkodzić.
Aby wesprzeć rośliny kukurydzy w tym newralgicznym
dla nich okresie – okresie największej wrażliwości można
zastosować środki ułatwiające regenerację. Jednym ze

sposobów jest podawanie roślinom koktajlu z aminokwasów, gdyż ich synteza to proces
wymagający dużych nakładów
energii. Aminokwasy mają
wszechstronny, kompleksowy
i niezwykle korzystny wpływ
na kondycję upraw i wielkość
uzyskiwanego plonu o wysokiej jakości. Korzystnie wpływają na metabolizm roślin,
zwiększają jakość i wielkości
plonu oraz wspomagają regenerację po wystąpieniu różnego
rodzaju stresów podczas całego
cyklu uprawowego. Standardowo produkty zawierające
w swym składzie kompleks
aminokwasowy wykorzystuje się do regeneracji uszkodzeń
spowodowanych niską temperaturą. Aplikacja gotowych
aminokwasów pozwala roślinom na oszczędność energii
i poprawia ich rozwój. W celu
złagodzenia skutków niekorzystnej i nieprzewidywalnej
w naszym klimacie na początku okresu wegetacji pogody,
najlepiej jest aminokwasy aplikować dolistnie, tym bardziej,

kukurydzy miedzią powoduje
słabe zapylanie, zaburza rozwój
ziaren oraz kolb. Charakterystycznym objawem braku miedzi
jest słabe zawiązywanie kolb.
Mangan uczestniczy w powstawaniu chlorofilu, bierze
udział w syntezie białek oraz
witaminy C. Odpowiada on
za prawidłowy przebieg procesu fotosyntezy. Poza tym jest
ważny w biosyntezie kwasów tłuszczowych, aktywuje
wzrost rośliny, wiąże wolne
rodniki powstające w warunkach stresowych. Na glebach
o wysokim pH występuje problem dostępności manganu.

Cynk, bor, miedź i mangan,
to mikroelementy niezbędne
do prawidłowego rozwoju kukurydzy. Naturalne ich zasoby
w polskich glebach nie zapewniają roślinom prawidłowego rozwoju. Zapotrzebowanie
kukurydzy na te składniki
w całości można pokryć przez
dokarmianie dolistne.
Takie mikroelementy jak
cynk, bor, mangan czy miedź
pobierane są w małych ilościach, lecz pełnią w roślinie bardzo ważne funkcje,
a także oddziałują na sprawne
wykorzystanie azotu, fosforu
i potasu.

7

że w tej chwili upośledzony
jest transport składników pokarmowych odbywający się
w tradycyjny sposób – przez
korzenie.
Warto do zabiegu wybrać
preparat, który dodatkowo
zwiększy skuteczność i bezpieczeństwo stosowanych
agrochemikaliów. Przykładem
takiego produktu – koktajlu
aminokwasowego jest Aminoprim. Jest on wprowadzony do obrotu jako organiczny
stymulator wzrostu na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, a co za tym
idzie musiał przejść szczegółowe badania skuteczności w wyznaczonych przez tę instytucję
placówkach naukowych. Przeznaczony jest do wspierania
regeneracji roślin i zwiększania
ich odporności na stresy. Praktyka rolnicza potwierdza jego
korzystny wpływ na rozwój
roślin kukurydzy, ich szybką
regenerację spowodowaną zarówno niską temperaturą, jak
i stosowaniem herbicydów.
Anna Rogowska

Mikroelementy niezbędne dla kukurydzy
Kukurydza to roślina wymagająca.

Potencjał plonotwórczy tej
rośliny wymaga pokrycia zapotrzebowania zarówno na
makro-, jak i mikroskładniki.
Spośród wszystkich mikroelementów, najważniejszy w uprawie kukurydzy jest
cynk, w następnej kolejności
bor, mangan, żelazo, miedź
i molibden. Jednak w praktyce
roślina ta wymaga profilaktycznego nawożenia przede
wszystkim cynkiem, a następnie borem (co wynika z niskiej
zasobności gleb w ten składnik). Natomiast pozostałe mikroskładniki należy stosować
w przypadku ich niskiej dostępności z gleby.
Rola mikroelementów jest
bardzo ważna, dlatego nawożenie tymi składnikami jest

niezbędne. Spełniają one w roślinie liczne funkcje fizjologiczne (kontrolne i regulacyjne).
Cynk bierze udział we
wszystkich głównych funkcjach w roślinie m.in. w syntezie auksyn stymulujących
wzrost systemu korzeniowego. Jest on niezwykle ważny,
również ze względu na to, że
pozwala zaoszczędzić znaczne
ilości azotu. Należy pamiętać o tym, aby zastosować
go odpowiednio wcześnie –
najpóźniej do fazy 4–5 liści
kukurydzy (jednak najlepiej
do 3 liścia). Tylko w tym
okresie jego działanie wspomoże rozwój systemu korzeniowego. Roślina z dobrze
rozbudowanym systemem
korzeniowym pobierze więcej

wody i składników pokarmowych, a także będzie bardziej
odporna na suszę i choroby.
Cynk działa plonotwórczo
również w kolejnych krytycznych dla kukurydzy fazach – w okresie kwitnienia
i w okresie dojrzewania.
Bor jest również bardzo
ważnym pierwiastkiem w nawożeniu kukurydzy. Jest on
niezbędny dla rośliny ponieważ wpływa m. in. na ilość
zawiązanych ziarniaków w kolbie. Aplikacja tego pierwiastka
musi nastąpić najpóźniej na
3 tygodnie przed kwitnieniem
roślin. Niedobór boru w czasie
kwitnienia kukurydzy powoduje zakłócenie procesu formowania kolb.
Bor stosuje się przede wszystkim w sposób nalistny w podobnych stadiach rozwojowych
jak cynk. Do fazy 6 liścia kukurydza powinna być zaopatrzona
w niezbędne mikroelementy.
Wpływa to na formowanie rzędów i liczbę ziarniaków. Jest
to dobry moment na podanie
nawozów nalistnie.
Miedź jest składnikiem enzymów oddechowych oraz
utleniających. Niedostateczne
odżywienie kukurydzy miedzią
powoduje słabe zapylanie, zaburza rozwój ziaren oraz kolb.
Niedostateczne odżywienie

REKLAMA

dr inż. Marta Wyzińska
Zakład Uprawy Roślin
Zbożowych
IUNG – PIB w Puławach
Brak, któregokolwiek z wymienionych pierwiastków
skutkuje zniżką zarówno plonu
ziarna jak i biomasy. Dlatego,
też trzeba temu przeciwdziałać przez stosowanie nawozów
nalistnych.

Cynk w uprawie kukurydzy
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Jednym z czynników decydujących o plonie jest prawidłowe nawożenie, w tym odżywianie
mikroelementami.
W nawożeniu kukurydzy
niezwykle istotny jest cynk.
Dlatego kukurydza wymaga
dolistnego dokarmiana cynkiem, niezależnie od dostępności tego składnika z gleby.
Odżywianie tym pierwiastkiem powinno mieć charakter
prewencyjny.
Ważne jest, aby rośliny były
dobrze odżywione cynkiem od
samego początku wegetacji,
gdyż wpływa on korzystnie na
wzrost systemu korzeniowego
(korzeni głównych), co umożliwia lepsze pobieranie składników pokarmowych (w tym
azotu) z gleby i efektywniejsze
wykorzystanie wody.
Cynk bierze udział w syntezie i wzroście aktywności
hormonów wzrostu (auksyny)
przez co oddziałuje na prawidłowy wzrost i rozwój roślin
– zwiększa pobieranie przez
rośliny azotu, a w późniejszych

fazach korzystnie wpływa na
fotosyntezę. Dobre zaopatrzenie roślin w azot, warunkuje
odpowiednią długość kolb
i dużą liczbę ziarniaków w kolbie. Odpowiednie dokarmienie
plantacji cynkiem umożliwia
obniżenie poziomu nawożenia
azotem, co redukuje koszty
produkcji.
Korzystny wpływ cynku na
intensyfikację procesu fotosyntezy powoduje, że przedłuża się
żywotność liści, a efektem
jest zwiększenie masy ziarniaków. Dobre zaopatrzenie
roślin w cynk ma też znaczenie dla uzyskania dobrych
parametrów jakościowych
i biologicznych paszy (np. kiszonka z kukurydzy) poprzez
zwiększenie zawartości cynku
łatwo przyswajalnego przez
organizmy wyższe.
Szczególną dbałość powinni w ykazać rolnicy

gospodarujący na glebach
piaszczystych, charakteryzujących się niską zasobnością
w ten pierwiastek. Także na
glebach ilastych zazwyczaj
występuje niedobór tego mikroelementu. Cynk wiązany
przez minerały ilaste staje się
niedostępny dla roślin. Także
i wysoka zawartość materii organicznej – często powoduje
uwstecznianie cynku do formy
niedostępnej dla roślin. Praktycznie wszyscy producenci
kukurydzy zmagają się z możliwością wystąpienia niedoborów cynku na plantacjach.
Należy pamiętać, iż niekorzystne warunki pogodowe, przede
wszystkim niska temperatura
i nadmiar opadów spowalniają przemieszczanie się jonów
cynku do powierzchni korzeni
i tym samym zmniejszają ich
pobieranie. Także nadmiar
azotu w roślinie powoduje

uwstecznienie cynku przez
kwasy organiczne.
Spośród wielu czynników
decydujących o dostępności
i aktywności cynku w roślinie szczególną rolę odgrywa
fosfor, co jest istotne, bo dobre odżywienie kukurydzy
fosforem jest niezbędne od
początku wegetacji.
W warunkach niedoboru
cynku widoczne objawy występują już w początkowym
okresie wzrostu roślin kukurydzy – małe siewki bieleją,
rośliny nie wykształcają łodygi
i w konsekwencji przestają
rosnąć. Następuje zahamowanie wzrostu, skrócenie międzywęźli – karłowacenie roślin
oraz redukcja powierzchni asymilacyjnej blaszek liściowych.
Ponadto występują chlorozy
w postaci rozległych białych
lub biało-żółtych pasów po
obu stronach głównego nerwu

liścia. Rozpoczynają się od nasady liścia, lecz nie osiągają
jego wierzchołka. Niekiedy
cała powierzchnia najmłodszych liści przybiera żółte lub
białe zabarwienie, a jedynie
nerw środkowy pozostaje zielony. Pojawiają się zaburzenia
w rozwoju generatywnym –
opóźniony termin wyrzucania wiech, a w późniejszych
fazach rozwojowych nekrozy
na starszych liściach.
W walce z niedoborami
cynku na plantacjach kukurydzy standardowo wykonuje się trzy dolistne zabiegi.
Najlepiej do tego celu wybrać nawóz schelatowany.
Zaletą tych preparatów jest
znakomita rozpuszczalność
w wodzie. Chelaty cynku są
łatwo wchłaniane przez liście
i wyjątkowo szybko przyswajane. W przeciwieństwie do
nich nawozy oparte na solach

mineralnych nie rozpuszczają
się tak dokładnie w wodzie, na
liściach mogą tworzyć się złogi, a przyswajanie zawartych
składników jest opóźnione.
Chelaty są zdecydowanie lepiej
tolerowane przez organizm roślinny. Przykładem preparatu
spełniającego te kryteria może
być Mikrochelat Zn 15.
Pamiętajmy, iż w warunkach
zwiększonego prawdopodobieństwa wystąpienia objawów
niedoboru cynku zabieg dolistnego dokarmiania plantacji
kukurydzy trzeba przeprowadzić prewencyjnie. Działanie
interwencyjne, po wystąpieniu
objawów niedoboru, będzie
działaniem mniej efektywnym,
a szkody wywołane deficytem
tego pierwiastka będą już nie
do nadrobienia przez rośliny,
co skutkować będzie spadkiem plonu.
Anna Rogowska na podstawie
poradnika rolniczego „Kukurydza”

Skuteczne rozwiązanie na chwasty w kukurydzy

Rosną wymogi, jakie producenci mleka i mięsa stawiają kukurydzy przeznaczonej na paszę.

Coraz więcej rolników decyduje się na uprawę kukurydzy
na kiszonkę i na ziarno – czyli
na paszę dla zwierząt. Rolnicy
chętnie sięgają po nowe, wysoko plonujące odmiany, które
charakteryzuje krótszy okres
wegetacji. Rośnie znaczenie
gospodarcze kukurydzy, a jednocześnie producenci mleka
i mięsa bardzo zwracają uwagę
na jakość komponentów przeznaczonych do żywienia bydła

i trzody. Jednym z głównych
czynników, który obniża plon
kukurydzy i pogarsza jego jakość, są chwasty. Dlatego tak
ważne są rozwiązania herbicydowe, które zapewnią skuteczną ochronę w korzystnej cenie.
Kolejnym istotnym kryterium
jest bezpieczeństwo i unikanie
fitotoksyczności, ponieważ kukurydza wykazuje dużą wrażliwość na utrudnienia podczas
wegetacji i na zbyt agresywne,

nieprawidłowo przeprowadzone zabiegi.
Stosowane są trzy systemy
zwalczania chwastów w kukurydzy: doglebowy, nalistny
oraz zabiegi sekwencyjne.
Skuteczność systemu doglebowego jest uzależniona od
wilgotności podłoża. Taki zabieg nie działa w przypadku
chwastów późno wschodzących, wieloletnich, a ryzyko
wtórnego zachwaszczenia
w warunkach suszy jest
wysokie.
Zabiegi sekwencyjne pozwalają natomiast na dobór
różnych substancji aktywnych
i włączenie dodatkowych produktów, ale wiążą się z wyższymi kosztami i koniecznością
dwukrotnego wyjazdu w pole.
W praktyce korzystne może
się okazać rozwiązanie nalistne, polegające na doborze
stosowanych środków do występujących na polu gatunków
chwastów. Atutem tego systemu ochrony jest nie tylko
wysoka skuteczność i oszczędność czasu oraz pieniędzy, ale

również szerokie okno aplikacji, tzn. faza 2-8 liści kukurydzy (BBCH 12-18).
Dlaczego ochrona herbicydowa kukurydzy jest tak
istotna? Wyjaśniał to Marek
Skwira, Product Manager ds.
kukurydzy w Limagrain: – Kukurydza jest rośliną światłolubną, siejemy ją w dużych
międzyrzędziach, tu jest świetne pole manewru do wzrostu
chwastów. Jeśli chcemy osiągnąć wysoki plon zarówno
świeżej, jak i suchej masy,
musimy mieć czyste pole,
ponieważ kukurydza nie lubi
konkurencji chwastów. Ona się
wtedy gorzej rozwija, wydając
gorszy plon.
– Ochrona kukurydzy to
przede wszystkim zabiegi
herbicydowe. Wysoka jakość
ziarna czy kiszonki w dużej
mierze zależy od wczesnych
zabiegów herbicydowych. Konkurencja chwastów powoduje
to, że kukurydza, już w tych
wczesnych fazach, rozwija się
nieprawidłowo. mówił Marcin
Bystroński z firmy INNVIGO,

Menedżer ds. upraw rolniczych. – W INNVIGO mamy
skuteczne rozwiązanie: Rincon
25 SG i Henik 50 SG, czyli
rimsulfuron i nikosulfuron, na
typowo powschodowy zabieg
w kukurydzy.
Rincon 25 SG zwalcza najgroźniejsze chwasty – zarówno jedno-, jak i dwuliścienne.
Preparat działa systemicznie,
a formulacja SG sprawia, że
bardzo szybko przemieszcza się wewnątrz chwastów
i już po godzinie od zastosowania hamuje ich rozwój.
Najlepsze efekty zapewnia
aplikacja herbicydu Rincon
w najwrażliwszych fazach rozwojowych chwastów (2-4 liście
w przypadku jednorocznych).
Zastosowanie preparatu Rincon jest rekomendowane
na tych polach kukurydzy,
gdzie przeważają trudniejsze
do zlikwidowania chwasty
jednoliścienne.
Henik 50 SG jest herbicydem
selektywnym o działaniu systemicznym na chwasty jednoi dwuliścienne. Po pobraniu

przez roślinę Henik szybko
przemieszcza się do stożków
wzrostu, gdzie blokuje podziały komórkowe, doprowadzając
do zamierania chwastów. Henik to optymalne rozwiązanie
w przypadku pól, na których
dominują chwasty dwuliścienne, a uprawiana odmiana kukurydzy cechuje się większą
wrażliwością.
Zarówno Rincon 25 SG, jak
i Henik 50 SG to preparaty,
które doskonale spełniają rolę
partnerów do mieszanin zbiornikowych. Rincon może być
stosowany w kombinacjach
z terbutyloazyną, mezotrionem czy petoksamidem (z dodatkiem adiuwantów Silitop
90 EC lub Asystent+ 90 EC).
Henik sprawdza się w mieszaninach zbiornikowych z herbicydem Rincon, jak również
z preparatami zawierającymi
substancje czynne: florasulam,
dikamba, bromoksynil (w połączeniu z adiuwantami Silitop
90 EC albo Asystent+ 90 EC).
Źródło: RedM
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Jeśli biostymulator, to tylko z rejestracją

URODZAJ

czerwiec 2019 r. | Raport Rolny

9

Wzrasta świadomość rolników i ogrodników w kwestii korzyści płynących ze stosowania biostymulatorów.
Jest to trend światowy. Z raportu przygotowanego przez
Future Market Insights wynika, iż w 2025 roku rynek
biostymulatorów wart będzie
4 miliardy dolarów. W Polsce
także z roku na rok przybywa
użytkowników i zwolenników
tych preparatów. Krajowi producenci odnotowują w tym
segmencie stałe wzrosty sprzedaży. Paradoksalnie, ta grupa
produktów nie jest nawet jednoznacznie zdefiniowana i od
lat trwa zamieszanie wokół
regulacji prawnych stosowanych dla tych środków i to nie
tylko na lokalnym rynku, ale
całym unijnym. Przejawia się
to na przykład brakiem spójności przepisów dotyczących
dostosowania się do wymogów prawnych w krajach UE.
W Polsce bardzo prosto jest
wprowadzić do sprzedaży wyprodukowany za granicą produkt. Z kolei wprowadzanie na
wiele zagranicznych rynków
polskich preparatów tego typu
wymaga rejestracji, na takich
samych lub podobnych zasadach, jak przy wprowadzeniu
na rynek polski. Niezbędna jest
zatem większa kontrola oraz
nadzór nad sprowadzanymi
do Polski biostymulatorami.
W naszym kraju dostępna
jest nieznana liczba preparatów
bez rejestracji. Sposób wprowadzania do obrotu ma znaczenie dla użytkownika. Należy
pamiętać, iż te zarejestrowane
są przebadane i przetestowane
przez wyspecjalizowane jednostki, a stosowanie produktów
sprzedawanych bez rejestracji
obarczone jest groźbą nie tylko
braku jakiejkolwiek skuteczności, ale także ryzykiem braku
bezpieczeństwa ich stosowania.
Jako przykład możemy tu podać
chociażby preparaty zawierające w swym składzie tytan. Ten
pierwiastek przyśpiesza proces
fotosyntezy, poprawia zapylenie
i zapłodnienie. Ponadto rośliny
łatwiej znoszą stres związany
z użyciem herbicydów. Tytan
wpływa także na jakość plonu,
a wiele doświadczeń potwierdza,
REKLAMA

że pierwiastek ten istotnie poprawia kondycję roślin, które
są bardziej odporne na różne
typy stresów, nie tylko te spowodowane użyciem środków
ochrony roślin. Jednak przede
wszystkim poprawia skuteczność kwitnienia. Oczywiście
pierwiastek musi być podany
roślinie w formie przyswajalnej.
Przykładem jedynego polskiego
zarejestrowanego biostymulatora zawierającego w swym
składzie ten pierwiastek jest
Tytanit. Aby wprowadzić na
rynek ten produkt, producent
musiał przejść wyjątkowo skomplikowaną procedurę rejestracyjną, preparat został przebadany
przez Instytut Ogrodnictwa oraz
Instytut Uprawy Nawożenia
i Gleboznawstwa. Dodatkowo
skuteczność stymulatora została
potwierdzona przez praktycznie
wszystkie jednostki naukowe
zajmujące się uprawą i nawożeniem w Polsce. Stymulator
został zarejestrowany również
na rynkach eksportowych,
zgodnie z obowiązującymi tam
przepisami.
Biostymulator szybko zyskał
uznanie użytkowników, którzy
przekonali się w praktyce o korzyściach wynikających z jego
stosowania. Niestety, na rynku
pojawili się naśladowcy, którzy
serwują w oferowanych przez
siebie produktach związki tytanu nierozpuszczalne w wodzie.
Taka forma pierwiastka jest
nieprzyswajalna przez rośliny.
Sprzedaż tego typu produktów
to zwykłe naciąganie klientów
i dyskwalifikowanie całej grupy
preparatów określanych jako
biostymulatory. Specjaliści
żartują, że gdyby ktoś chciał
stosować tlenek tytanu, to już
lepiej niech opryska plantację
farbą emulsyjną, która zawiera
w swym składzie ten związek,
to przynajmniej będzie bardziej kolorowo. Chcąc uzyskać
zamierzone efekty należy wybrać produkt, który zawiera
przyswajalną przez rośliny
formę pierwiastka, najlepiej
gdy formulacja jest chroniona
patentem.

Biostymulatory zawierają
substancje, związki i/lub mikroorganizmy, poprawiające
rozwój roślin, ich żywotność,
wydajność oraz jakość. Pozytywnie wpływają na procesy
życiowe roślin, stymulują je. Ta
ingerencja realizowana jest na
każdym z poziomów organizacji biologicznej poprzez organy, tkanki, komórki, procesy
REKLAMA

fizjologiczne i biochemiczne,
czyli zmiany w metabolizmie,
aż po zmiany na poziomie molekularnym dotyczące ekspresji genów. Dzięki zastosowaniu
biostymulatorów rośliny mogą
wykazywać mniejszą podatność
na wszelkiego rodzaju stresy,
przede wszystkim abiotyczne.
Pomagają także roślinom przezwyciężać stresy biotyczne. Na

przykład preparaty krzemowe
wzmacniają ścianę komórkową
roślin, tworząc naturalną barierę dla szkodników i patogenów.
Skuteczność tych preparatów jest udowodniona i wymierna. Z uwagi na panujący
chaos na rynku biostymulatorów najbezpieczniejszym
rozwiązaniem jest wybór tych
preparatów, które posiadają

rejestrację MRiRW w Polsce.
To jest gwarancją ich jakości. Sposób wprowadzenia
na rynek preparatów ma więc
istotne znaczenie. Powinno
się stosować te, których skuteczność została potwierdzona
przez certyfikowane jednostki
w specjalistycznych badaniach
i doświadczeniach.
Anna Rogowska

Dokarmianie w trakcie kłoszenia
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Stan zbóż ozimych na początku tegorocznego sezonu wegetacyjnego oceniany był dość dobrze.
Ubiegłoroczne siewy około
80% rolnikom udało się przeprowadzić w optymalnym terminie. Jesienią stan wschodów
oceniono na 3,8 w pięciostopniowej skali. To dobry wynik.
Większość roślin prawidłowo
się rozkrzewiła, a temperatura powietrza umożliwiła ich
odpowiednie zahartowanie.
Zimowa aura także sprzyjała
oziminom, w skali kraju nie
odnotowano poważniejszych
wymarznięć. Wczesną wiosną
kondycja ozimin była zdecydowanie lepsza niż przed rokiem.
Niestety podczas tegorocznej
wiosny pogoda nie rozpieszcza
roślin. Kwietniowe susze doprowadziły do zahamowania
ich rozwoju. Zboża zdecydowanie później niż zazwyczaj
zaczęły strzelać w źdźbło. Niedobór wody i niska temperatura

zaburzyły transport składników
pokarmowych. Część plantacji jest źle odżywiona. Zboża
ozime są niskie, nie zbudowały odpowiedniej biomasy,
najstarsze liście usychają, tak
jak i najsłabsze rozkrzewienia.
Niezwykle istotnym zabiegiem
w tym roku będzie dolistne dokarmianie plantacji.
Zbliża się newralgiczny moment w rozwoju zbóż – faza
liścia flagowego i początek
kłoszenia. Trzeba przygotować osłabione rośliny w taki
sposób, by maksymalnie zredukować straty spowodowane niekorzystnymi warunkami
pogodowymi. To faza krytyczna – okres bardzo szybkiego
wzrostu, podczas którego jakiekolwiek zakłócenia w dostępie składników pokarmowych
skutkować będą obniżeniem

i pogorszeniem jakości plonu.
Oprócz standardowej ochrony
w fazie w pełni rozwiniętego
liścia flagowego, przed kłoszeniem celowe jest zastosowanie
dolistnych nawozów zawierających odpowiednie zestawy mikro i makroelementów. Wesprą
one rośliny zbóż w przemianach
azotu oraz pokryją zapotrzebowanie na składniki pokarmowe
w fazie kłoszenia.
Warto zastosować taki, który
w swym składzie zawiera cynk,
gdyż jego niedobory sprzyjają
zahamowaniu wzrostu i tak
już upośledzonych w tym roku
roślin. Cynk sprzyja syntezie
auksyn – hormonów wzrostu,
a dodatkowo poprawia efektywność wykorzystania zadanego azotu. To w tym sezonie
niezwykle istotne. Podobną
funkcję pełni też mangan

– sprzyja przemianom azotu
w roślinie, a ponadto stymuluje
wzrost elongacyjny komórek.
Ważne jest także dokarmienie
w tym okresie plantacji miedzią. Jej deficyt jest szczególnie
niebezpieczny, gdy wystąpi na
liściach flagowych i podflagowych, które w 80% odpowiadają za wypełnienie ziarniaków.
Innymi objawami niedoboru
tego pierwiastka jest bielenie
kłosów, mniejsza ich liczba oraz
zmniejszenie ilości zawiązywanych ziarniaków w kłosie. Przy
silnym deficycie może nawet nie
dojść do wykształcania ziarniaków – kłosy nie wypełnią
się. Pamiętajmy, iż wszystkie
rośliny zbożowe są wrażliwe na
niedobór tego mikroelementu.
Rośliny pobierają niewielkie ilości mikroelementów,
ale są one niezbędne dla

prawidłowego rozwoju i plonowania roślin. Niedobór nawet
jednego ze składników pokarmowych zawsze skutkuje spadkiem wielkości i jakości plonu.
Oznaki niedoborów na roślinach często nie są jednoznaczne
lub mają charakter ukryty – dlatego ważna jest profilaktyka.
Dokarmianie dolistne jest
najefektywniejszym sposobem
dostarczenia mikroelementów
roślinom, zwłaszcza w fazach
krytycznych ich rozwoju. Do
prawidłowego dokarmienia
zbóż w tych okresach warto wybrać produkt im dedykowany,
który szybko i skutecznie dostarczy roślinom mikroelementy
w proporcjach odpowiadających wymaganiom pokarmowym zbóż, ze szczególnym
uwzględnieniem miedzi, manganu i cynku. Przykładem może

być Plonvit Zboża – płynny,
wieloskładnikowy nawóz. Mikroelementy są schelatowane,
dzięki czemu w pełni dostępne
dla roślin. Nawóz zawiera także
magnez oraz azot poprawiający
pobieranie i przyswajanie mikroskładników. Ze względu na
niekorzystny przebieg warunków atmosferycznych w tym
roku, plantacje narażone były
na liczne stresy. Zastosowanie
odpowiedniej technologii nawożenia w uprawie efektywnie
poprawia naturalną odporność
roślin na niesprzyjające czynniki środowiskowe i uprawowe,
zmniejszając dzięki temu ryzyko utraty części plonu. Jest
to niezwykle ważne w newralgicznych momentach rozwoju
zbóż, szczególnie zaś w fazie
kłoszenia.
Anna Rogowska

Czy adiuwanty są bezpieczne dla roślin uprawnych
Zadaniem adiuwantów jest wspomaganie działania środków ochrony roślin.
We współczesnym rolnictwie stosowanie środków
ochrony roślin to standard,
bez którego trudno sobie wyobrazić uprawę, np. roślin wysiewanych w szerokich rzędach
wymagających stosunkowo
długiego czasu potrzebnego na zwarcie międzyrzędzi
i samodzielną ochronę przed
konkurencyjnymi chwastami.
Nie rezygnując ze stosowania
środków chemicznych można
stosować wiele rozwiązań proekologicznych dających równie skuteczną ochronę rośliny
uprawnej przy jednoczesnej
redukcji zagrożeń dla środowiska i zdrowia konsumentów.
Jednym z takich rozwiązań jest
stosowanie adiuwantów, których zadaniem jest, zgodnie ze
znaczeniem tego słowa (z łac.
adiuvo – pomagać) wspomaganie aplikacji i działania środków ochrony roślin.
Typowy podział adiuwantów obejmuje 2 grupy. Pierwsza
z nich, to adiuwanty aktywujące umożliwiające poprawę
aktywności biologicznej preparatów, poszerzenie spektrum
ich działania oraz ograniczenie ujemnego wpływu czynników środowiska podczas
zabiegów. Druga grupa, to
adiuwanty modyfikujące,

które w mniejszym stopniu
wpływają na aktywność
środków ochrony roślin, ale
dzięki zmianie właściwości
fizykochemicznych cieczy
użytkowej umożliwiają bardziej dokładne i bezpieczne
wykonanie zabiegu, mieszanie
różnych składników ze sobą,
ograniczają pienienie podczas
przygotowania cieczy roboczej oraz korozję elementów
konstrukcyjnych aparatury
opryskującej.
Początkowo adiuwanty zawierały tylko jeden składnik
funkcyjny, co powodowało,
że zakres ich działania był
ograniczony. Obecnie, dzięki współpracy świata nauki
i przemysłu agrochemicznego
opracowywane są adiuwanty nowej generacji, tzw.
adiuwanty wielofunkcyjne
o wielokierunkowym wspomaganiu aplikacji i działania
środków ochrony roślin. Najnowszą grupą adiuwantów są
tzw. adiuwanty dedykowane,
w których kompozycja składników umożliwia szczególne
ukierunkowanie ich działania.
Wśród preparatów obecnych
w handlu lub będących na etapie badań możemy odnaleźć
adiuwanty dedykowane do np.
fungicydów, insektycydów, do

środków działających kontaktowo (adiuwanty lateksowe),
adiuwanty do herbicydów
stosowanych przedwschodowo (adiuwanty doglebowe),
czy też adiuwanty zawierające substancje ograniczające
znoszenie i pienienie się cieczy opryskowej.
Łączna aplikacja środków
ochrony roślin z adiuwantami, w wielu przypadkach
umożliwia zmniejszenie dawki
preparatu o ok. 20-30% bez
utraty skuteczności działania,
jednak takie postępowanie
można realizować wyłącznie
gdy zabiegi wykonywane są
w optymalnych terminach
(fazy rozwojowe rośliny uprawnej i patogena) i warunkach
pogodowych przewidzianych
w instrukcji stosowania. Natomiast, nie powinno się realizować takich rozwiązań
w przypadkach, gdy zabieg
jest opóźniony, a patogeny
występują w dużym nasileniu
oraz gdy warunki pogodowe
nie sprzyjają działaniu preparatów (np. susza lub nadmierne
opady, czy niska temperatura).
Wracając do pytania stanowiącego tytuł tego artykułu należy stwierdzić, że
jeszcze na przełomie wieków
na rynku polskim w ofercie

znajdowało się zaledwie kilka,
może kilkanaście adiuwantów,
które były dobrze przebadane,
a ich sprzedaż poprzedzona
wymogami rejestracyjnymi.
Obecnie pod tą nazwą dostępnych jest około 100 preparatów. Tak szeroki asortyment
to nie wynik nagłego rozwoju badań tej grupy środków,
a raczej brak konieczności
prowadzenia badań rejestracyjnych czy choćby istnienia
bazy zastosowań adiuwantów
uwzględniającej preparaty
i uprawy, w których są zalecane. Konkretny adiuwant może
dobrze wspomagać działanie
jednego lub grupy preparatów, natomiast w przypadku zastosowania z innymi nie
obserwuje się żadnych różnic
lub co gorsze, występuje efekt
antagonistyczny, czyli pogorszenie skuteczności działania.
Takim przykładem mogą być
adiuwanty zawierające substancje obniżające odczyn cieczy opryskowej. Jest to efekt
pożądany w przypadku wielu
fungicydów, natomiast zastosowanie tych substancji z herbicydami z grupy pochodnych
sulfonylomocznika, glifosatu
czy fenoksykwasów powoduje
znaczące obniżenie skuteczności ich działania. Nie ma

adiuwantów uniwersalnych,
czyli do wszystkiego, jak często dowiadujemy się z opisu
czy reklamy takich środków.
Rzetelne badania nad nowym
adiuwantem – jego składem,
dawką oraz przydatnością do
konkretnych pestycydów
i upraw trwają często kilka
lat. Jednak niektórzy wykorzystują fakt braku kontroli
i nadzoru wprowadzając na
rynek substancje (preparaty),
których składniki nie posiadają udokumentowanego zastosowania w ochronie roślin.
Dobry rezultat łącznego stosowania adiuwanta ze środkiem
ochrony roślin jest uzależniony od prawidłowego doboru
obu składników. Na szczęście
wśród firm produkujących
i dystrybuujących adiuwanty są takie, które prowadzą
badania, podobne jak w przypadku badań rejestracyjnych
nowych pestycydów. Wyniki
takich badań zamieszczane są
na kartach informacyjnych
adiuwantów oraz na stronach
internetowych producenta.
Wykonanie i ujawnienie badań uwiarygadnia produkt,
jak też daje wskazówki prawidłowego doboru adiuwanta do
konkretnego środka ochrony
roślin.

Prof. dr hab. Mariusz
Kucharski
IUNG – PIB
Zakład Herbologii i Technik
Uprawy Roli we Wrocławiu
Na szczęście nie odnotowano, przynajmniej głośnego przypadku, w którym
zastosowanie adiuwanta
było przyczyną uszkodzenia
roślin uprawnych lub mogło
stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumenta. Najczęściej
spotykamy się z tym, że zastosowany (nieprawidłowy)
adiuwant nie miał wpływu na
aplikację czy działanie środka
ochrony roślin, co przyniosło
konsekwencje (jedynie, albo
aż) natury ekonomicznej.
Wspomniany wyżej problem
potrzeby prowadzenia badań,
może rejestracji i opracowania etykiety produktu dałoby
rolnikowi możliwość selekcji
produktów i wybór naprawdę
skutecznych adiuwantów do
konkretnego pestycydu i uprawianej rośliny.

Zabieg T-3 w uprawie zbóż
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Fungicyd zastosowany w tym okresie zabezpiecza kłosy przed grzybami.
Jednym ze sposobów odzyskania już wyłożonych
pieniędzy na plantację zbóż
w czasie sezonu wegetacyjnego
jest wykonanie zabiegu w terminie T-3 na kłos. W fazie tej
ostatecznie powstaje ziarno
i jest ono podsumowaniem
dotychczasowych działań
rolnika z włączeniem do nich
uprzedniej ochrony. Zabieg
ten ma dobre podstawy gdy
uprzednio wykonano np. zabieg T-1, który pozwolił na dobry rozwój korzeni i podstawy
źdźbła. Dzięki ochronie chemicznej kłosa i górnych liści
zabieg w terminie T-3 zapobiega stratom w plonie ziarna.
Najlepiej na zabieg w terminie
T-3 reaguje pszenica i trzeba
go wykonać, szczególnie na
plantacjach, które mają duży
potencjał plonowania. Dotyczy
on też pszenżyta i żyta oraz
jęczmienia. W tym terminie
istnieje potrzeba zabezpieczenia kłosów zbóż przed
grzybami rodzaju Fusarium
powodującymi fuzariozę kłosów oraz przez grzyby wywołujące rdzę żółtą na górnych
liściach i kłosach oraz mączniaka prawdziwego zbóż i traw,
septoriozę plew i brunatną
plamistość liści. Przy późnym
stosowaniu fungicydów w terminie T-3 z użyciem np. s.cz.

należących do grupy chemicznej strobiluryn pozbywamy się
w swoich łanach czerni zbóż.
W skrajnych przypadkach
zabieg w terminie T-3 może
uratować nawet 30-50% potencjalnego plonu przed stratą
wywołaną obecnością choroby czy chorób. Zabieg ten ma
duże znaczenie dla poprawy
nie tylko ilości, ale też jakości
ziarna. Nie poprawi on ilości
białka w ziarnie, bo to jest cecha determinowana przez geny
lub związana z aplikacją azotu,
ale właściwa ochrona wykonana w terminie T-3 pozwala
na zwiększenie masy ziarniaków, którą wyraża się w MTZ.
Pozwala na zmniejszenie ilości błonnika itp. Właściwie,
terminowo przeprowadzony
zabieg T-3 dokonuje też trudnej
do wycenienia rzeczy, a mianowicie zapobiega rozwojowi
grzybów rodzaju Fusarium może zmniejszyć zawartość
w ziarnie mykotoksyn. Dopiero dowiadujemy się jak ważny
jest to zabieg, gdy testy zawartości mykotoksyn w ziarnie
wykażą, że przekroczony został ich poziom dopuszczalnej
ilości w UE. W takim przypadku można stracić plon,
ponieważ ziarno z wysoką
zawartością mykotoksyn nie
nadaje się na cele spożywcze

i paszowe. Jest skażone przez
substancje powodujące choroby u ludzi i zwierząt i mogą
być powodem rozwoju chorób
nowotworowych. Przy obecności rdzy żółtej i septoriozy
plew pogarsza się jakość i ilość
plonu. Przygotowując zabieg
T-3 określić należy zagrożenie przez grzyby aby dobrać
odpowiednie fungicydy, które
stosowane są w tym terminie.
Najlepiej aby były to fungicydy zawierające wiele substancji czynnych z różnych grup
chemicznych.
Trzeba sobie też zdawać
sprawę, że gdy warunki pogodowe sprzyjają rozwojowi
grzybów chorobotwórczych to
zabieg T-3 powinno się przyspieszyć. Najczęściej terminem
podawanym jest kłoszenie. Jest
to mało precyzyjne określenie, bo należy uwzględnić tutaj
i fazę rozwojową zboża i termin pojawienia się lub obecności grzyba chorobotwórczego
na kłosie. W tabeli podano szereg fungicydów, które z powodzeniem można zastosować
do walki z grzybami powodującymi choroby górnych liści
i kłosa, zwalczanych w terminie T-3. Warto chociaż jeden
z tych fungicydów zastosować
w omawianym terminie.

Rdza żółta

Tabela. Przykłady fungicydów do stosowania w pszenicy ozimej w terminie T-3, zwalczające
więcej niż jedną chorobę

Fungicyd

Adexar Plus
Amistar 250 SC
Artea 330 EC
Ascra Xpro 260 EC
Atleta 480 SC
Azotrobin 250 SC
Dedal 497 SC
Djembe 274 EC
Dubler Mega 497 SC
Duett Star 334 SE
Duett Ultra 497 SC
Dultreks-Pro 497 SC
Duo 497 SC
Elatus Era
Epofanat 497 SC
Epoksy 125 SC
Fandango 200 EC
Helicur 250 EW
Intizam 497 SC
Jay 250 SC
Juwel TT 483 SE
Kask 250 SC
Lerak 200 EC
Matador 303 SE
Matsuri 250 EC
Mirador 250 SC
Moderator 303 SE
Osiris 65 EC
Profuso
Prosaro 250 EC
Rekord 125 SC
Sakura 274 EC
Secardo XE 125 EC
Sintop 500 SC
Slapper
Soleil 274 EC

Swing Plus
Swing Top 183 SC
Tandem 497 SC
Tango Star
Tenore 400 EW
Tiger 250 SC
Tiofanat Metylowy 500 SC
Toledo Extra 430 SC
Topsin M 500 SC
Variano Xpro 190 EC

Septorioza plew

Wczesne i silne porażenie pszenicy przez
Fusarium spp.

Dr Joanna Horoszkiewicz-Janka
Prof. dr hab. Marek Korbas
Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań

Soligor 425 EC

Czerń zbóż
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Yamato 303 SE
Zaftra AZT 250 SC
Zakeo 250 SC
Zakeo Opti
Zamir 400 EW
Zantara 216 EC

Substancja czynna

fluksapyroksad, epoksykonazol,
piraklostrobina
azoksystrobina
propikonazol, cyprokonazol
biksafen, fluopyram, protiokonazol
chlorotalonil, azoksystrobina
azoksystrobina
tiofanat metylowy, epoksykonazol
bromukonazol, tebukonazol
tiofanat metylowy, epoksykonazol
fenpropimorf, epoksykonazol
tiofanat metylowy, epoksykonazol
tiofanat metylowy, epoksykonazol
tiofanat metylowy, epoksykonazol
benzowindyflupyr, protiokonazol
tiofanat metylowy, epoksykonazol
epoksykonazol
protiokonazol, fluoksastrobina
tebukonazol
tiofanat metylowy, epoksykonazol
azoksystrobina
epoksykonazol, krezoksym metylowy, fenpropimorf
azoksystrobina
azoksystrobina, tebukonazol
tiofanat metylowy, tetrakonazol
propikonazol
azoksystrobina
tiofanat metylowy, tetrakonazol
epoksykonazol, metkonazol
protiokonazol, tebukonazol
protiokonazol, tebukonazol
epoksykonazol
bromukonzol, tebukonazol
fluksapyroksad, epoksykonazol
tiofanat metylowy
epoksykonazol
bromukonzol, tebukonazol
protiokonazol, spiroksamina,
tebukonazol
dimoksystrobina, epoksykonazol
dimoksystrobina, epoksykonazol
tiofanat metylowy, epoksykonazol
fenpropimorf, epoksykonazol
prochloraz, tebukonazol
azoksystrobina
tiofanat metylowy
tebukonazol
tiofanat metylowy
protiokonazol, fluoksastrobina,
biksafen
tiofanat metylowy, tetrakonazol
azoksystrobina
azoksystrobina
chlorotalonil, azoksystrobina
prochloraz, tebukonazol
tebukonazol, biksafen

Septorioza plew

Fuzarioza kłosów
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Koniec zapraw proszkowych (DS)!

czerwiec 2019 r. | Raport Rolny

Wycofanie zapraw nasiennych zawierających tiuram!
Rolnicy są zadowoleni gdy
dobór substancji czynnych
w stosowanych środkach
ochrony roślin jest łatwy, bo

liczba substancji czynnych budujących herbicydy, fungicydy
i insektycydy jest duża.
Pewną grupą środków, która

wyodrębniona jest z grupy fungicydów są zaprawy chemiczne,
które używane są do zaprawiania ziarna zbóż i nasion wielu

innych roślin rolniczych. Tak
się składa, że rola zapraw nasiennych jest bardzo duża, bo
to grupa środków chemicznych

Śnieć cuchnąca pszenicy

Zgorzel siewek

której użycie w procesie produkcji zbóż i innych roślin zapewnia niezakłócony rozwój
roślin. Bez zapraw nie udałoby
się prowadzić plantacji zbóż,
rzepaku, buraka cukrowego
i roślin bobowatych z których
uzyskuje się wysokie plony dobrej jakości. To właśnie zaprawy już na starcie rozwoju roślin
zapewniają właściwą obsadę
roślin na jednostce powierzchni, bo przykładowo zapobiegają
rozwojowi grzybów powodujących zgorzel siewek. W składzie zapraw są różne s.cz. ale
nie jest ich zbyt wiele. Jedną
z ważnych s.cz. budujących
niektóre chemiczne zaprawy
jest tiuram, który należy do
grupy chemiczne ditiokarbaminianów. Opisywana s.cz. występuje w zaprawach w których
jest jedyną s.cz. lub są to też
zaprawy w których tiuram jest
jedną z s.cz. Zaprawy te stosowane są w wielu uprawach
i mają one szeroki zakres zwalczanych agrofagów. Są to patogeny bytujące w glebie oraz
te które mogą być przenoszone
na materiale siewnym. Są to
tak ważne patogeny jak: Fusarium spp., Rhizoctonia spp.,
Sclerotinia spp. i Pythium spp.
Wymienione patogeny atakują rośliny rolnicze i warzywne. Oprócz zgorzeli siewek
tiuram jako s.cz. o działaniu
powierzchniowym, wielokierunkowym zwalcza grzyby których zarodniki znajdują się na
powierzchni ziarna pszenicy.
Są to sprawy bardzo ważnych
gospodarczo chorób takich jak:
śnieć cuchnąca pszenicy i śnieć
gładka pszenicy. W najbliższej
przyszłości tiuram decyzją Komisji Europejskiej ma określony
okres na zużycie istniejących
zapasów środka ochrony
dla sprzedaży i dystrybucji

Tabela 1. Przykłady zapraw zarejestrowanych do zaprawiania zawierające w składzie s.cz. tiuram
Zaprawa

Substancje czynne

Uprawa

Okres na zużycie istniejących
zapasów środka ochrony roślin
dla sprzedaży i dystrybucji

Okres na zużycie istniejących zapasów
środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania,
przechowywania i stosowania

Amarant 515 FS

tiuram, tebukonazol

p, j

30.07.2019

30.01.2020

Flowsan FS

tiuram

k

30.07.2019

30.01.2020

Sarfun Duo 515 FS

tiuram, tebukonazol

p, j

30.07.2019

30.01.2020

Sarox T 500 FS

tiuram, karboksyna

p, pz, j,
z, k, g

30.07.2019

30.01.2020

Vitavax 200 FS

tiuram, karboksyna

p, pz, j, o,
k, ł, g

30.07.2019

30.01.2020

Zaprawa Nasienna T 75 DS/WS

tiuram

p, rz, bc, g

30.07.2019

30.01.2020

Zaprawa Proszkowa Sarox 75 WS

tiuram, karboksyna

p, pz, j, z

30.07.2019

30.01.2020

p –pszenica; pz – pszenżyto; z – żyto; j- jęczmień; o – owies; k – kukurydza; rz – rzepak; g – groch; ł – łubin; bc – burak cukrowy

Dr Joanna Horoszkiewicz-Janka
Prof. dr hab. Marek Korbas
Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań

końcową datą tego okresu jest
30 lipiec 2019 roku, a okres
unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania mija
dnia 30 stycznia 2020 roku.
W załączonej tabeli podane są
przykłady popularnych i często
stosowanych przez rolników
zapraw w skład których jako
s.cz. wchodzi tiuram. Innym
problemem dla rolników jest
też to, że zdecydowano też
o wycofaniu zapraw proszkowych oznaczonych jako formulacja np. DS. Jest to proszek do
suchego zaprawiania nasion.
Służy on do bezpośredniego
zastosowania na ziarno lub
nasiona.
Zaprawy w formulacji DS
i WS często zawierają tiuram
w swym składzie. W uprawie
roślin takich jak: kukurydza,
burak cukrowy, rzepak, groch,
łubin, bobik i soja zaprawy
z tiuramem są jedynymi lub
stanowią większość zarejestrowanych w tych uprawach
zapraw. Wycofanie tych zapraw bez zastąpienia ich przez
inne s.cz. może prowadzić do
uwstecznienia się produkcji
tych roślin i zakłóci proces
produkcji w wymienionych
uprawach. W uprawach zbóż
sytuacja ta jest lepsza bo ilość
zapraw i s.cz. jest w głównych
uprawianych gatunkach wystarczająca i zniknięcie tiuramu nie będzie takie bolesne.
Powód wycofania zapraw DS
(proszkowych) uzasadnia się
tym, że zaprawy formulacji
DS, WP mało dokładnie pokrywają ziarno lub nasiona
i część zaprawy osypywała się,
a to też może mieć wpływ na
obniżenie skuteczności zwalczania i też w niewielkim stopniu zaprawa trafiała do gleby.
Obecnie najczęstszą formulacją zapraw jest formulacja
FS, czyli do zaprawiania służy
płynny koncentrat, który tworzy trwałą zawiesinę służącą
do bezpośredniego stosowania
na ziarno i nasiona. Umożliwia
ono lepsze pokrycie ziarna.

czerwiec 2019 r. | Raport Rolny
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ASKALON® 125 S.C.

Efektywne rozwiązanie do walki z podstawowymi
chorobami zbóż.

CIECH Sarzyna wprowadza
nowy fungicyd – ASKALON®
125 SC. To efektywne rozwiązanie do walki z uciążliwymi chorobami zbóż m.in. z mączniakiem
prawdziwym czy septoriozą. Nowy
fungicyd jest uzupełnieniem dotychczasowej oferty CIECH Sarzyna w zakresie ochrony zbóż
przed chorobami, w skład której wchodzą takie produkty jak
TARCZA® ŁAN EXTRA 250 EW
i AZOSKAR® 250 SC.
ASKALON® 125 SC reprezentuje
bardzo nieliczną grupę produktów
zawierających substancję aktywną
flutriafol (125 g/l. Fungicyd należy stosować w dawce 1,0 l/ha

w takich uprawach jak pszenica
ozima, pszenżyto ozime i jęczmień jary. Optymalny moment
aplikacji to okres od początku fazy
strzelania w źdźbło do pełni fazy
kłoszenia (BBCH 30–55).
Zawarta w nim substancja aktywa działa w sposób powierzchniowy i systemiczny. Szczególną
zaletą produktu jest bardzo szybkie przemieszczanie się w roślinie substancji aktywnej, przez co
produkt sprawdza się doskonale
w zabiegach interwencyjnych.
Charakteryzuje się również działaniem zapobiegawczym - może
być z powodzeniem wykorzystywany do standardowych zabiegów
fungicydowych.
Zwalcza szerokie spektrum
podstawowych chorób zbóż.
W pszenicy ozimej - mączniaka
prawdziwego zbóż i traw, septoriozę paskowaną liści oraz septoriozę plew. W pszenżycie ozimym
- mączniaka prawdziwego zbóż
i traw, septoriozę liści, septoriozę
plew i rdzę brunatną, a w jęczmieniu jarym - mączniaka prawdziwego zbóż i traw, plamistość siatkową

jęczmienia i rynchosporiozę.
ASKALON® 125 SC podobnie
jak AZOSKAR® 250 SC i TARCZA®
ŁAN EXTRA 250 EW są efektem
prac nowoczesnego centrum badawczo-rozwojowego,[…]. Nasze
produkty mają bardzo dobre i powtarzalne parametry jakościowe.
W praktyce oznacza to, że stawiamy na wysoką jakość formulacyjną. Jakość formy użytkowej jest
bardzo ważna dla rolników, świadczy o tym duże i ciągle rosnące
zaufanie do fungicydu TARCZA®
ŁAN EXTRA 250 EW oraz innych
produktów produkowanych przez
CIECH Sarzyna – mówi Agnieszka Dworczak-Jakubowska, Dyrektor ds. Marketingu Operacyjnego
i Wsparcia Sprzedaży w biznesie
agro Grupy CIECH.
Więcej na stronie www.ciechagro.pl (m.in. w zakładkach „Porad
eksperta” oraz „Atlas chwastów”)
lub na kanale „CIECH Sarzyna”
na portalu YouTube.
Źródło: Biuro Prasowe
Grupy CIECH
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

WINDSAR 250 EC

Wysoka jakość i pewny plon dzięki nowemu
regulatorowi wzrostu.

Regulator wzrostu WINDSAR 250 EC to nowość
w ofercie CIECH Sarzyna.
Ten uniwersalny środek, który
posiada rejestrację w podstawowych gatunkach zbóż, jest
elastyczny w stosowaniu dzięki
długiemu okresowi aplikacji
oraz bardzo ekonomiczny - ułatwia zbiór i ogranicza straty
plonu, zapobiegając wyleganiu!
WINDSAR 250 EC to regulator wzrostu i rozwoju roślin
w formie płynnego koncentratu do sporządzania emulsji
wodnej, zawierający substancję aktywną - trineksapak
etylu (250 g/l). Środek działa

systemicznie i jest pobierany
głównie przez liście i źdźbła
zbóż, a następnie przenoszony
do tkanek merystematycznych,
zapobiegając nadmiernemu wydłużaniu się międzywęźli. Nie
powoduje redukcji długości korzeni i masy rośliny, a skrócenie i usztywnienie źdźbeł zbóż
zapobiega wyleganiu łanu.
Nowy regulator wzrostu
charakteryzuje się szerokim
zakresem stosowania, wspierając rozwój pszenicy ozimej,
jęczmienia ozimego, żyta ozimego, pszenżyta ozimego,
jęczmienia jarego oraz owsa
siewnego. Dzięki długiemu
okresowi aplikacji jest elastyczny w stosowaniu. To środek
ekonomiczny, który ułatwia
zbiór i ogranicza straty plonu, zapobiegając wyleganiu.
WINDSAR 250 EC w zbożach
jarych można stosować w dawce 0,4 l/ha, natomiast w zbożach ozimych od 0,3 do 0,6 l/
ha. Należy pamiętać o tym,
że konkretna dawka produktu
dla poszczególnych gatunków
zbóż określona jest w etykiecie

stosowania.
Intensywność działania
środka zależy od fazy rozwojowej rośliny uprawnej,
odmiany, stanowiska oraz
warunków atmosferycznych.
Najsilniejszemu skróceniu ulegają międzywęźla intensywnie
wydłużające się w okresie stosowania środka. Warto wiedzieć, że odmiany genetycznie
wysokie reagują na działanie
środka silniejszym skróceniem międzywęźli. WINDSAR
250 EC zapobiega wyleganiu
roślin uprawianych w technologiach intensywnych,
z wysokim poziomem nawożenia azotowego – mówi Jacek
Skwira, Dyrektor Marketingu
Strategicznego i Zarządzania
Portfelem Produktów w biznesie agro Grupy CIECH.
Więcej na stronie www.ciechagro.pl (m.in. w zakładkach
„Porad eksperta” oraz „Atlas
chwastów”) lub na kanale
„CIECH Sarzyna” na portalu
YouTube.
Źródło: CIECH Sarzyna
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Desykanty i sklejacze na rzepak

Kombajnowy zbiór rzepaku powoduje osypywania się
nasion z dojrzałych łuszczyn.
Pod koniec wegetacji, kiedy
łuszczyny szybko dojrzewają
i wysychają, a w niekorzystnych warunkach łuszczyny
pękają i wysypują nasiona do
gleby. Powoduje to znaczne
straty plonu ziarna. Zabieg desykacji ogranicza straty plonu
podczas nierównomiernego
dojrzewania i osypywania się
nasion rzepaku, oraz wyrównuje dojrzewanie łanu i ułatwia
zbiór, a dodatkowo niszczy
chwasty. Desykacja (podsuszanie), polega na chemicznym
odwodnieniu zielonych roślin,
kiedy substancja czynna wnika
do roślin i rozkłada chlorofil,
a rośliny szybciej zasychają
i wyrównuje się ich dojrzewanie. Desykacja pozwala również zniszczyć zachwaszczenie
wtórne oraz przyspiesza zbiór
rzepaku. Zabieg desykacji możemy wykonać herbicydami
zawierających jako substancję
czynną dikwat jak np.: Reglone 200 SL oraz jego generyki
(Caudillo 200 SL, Dessicash
20 SL Diqua 200 SL, Diquanet 200 SL, D-Quantflash SL,
D-Foliate SL, Mission 200 SL,
Mondaquant SL, Quad-Glob
200 SL, Ragis 200 SL, Reglor
200 SL, Ring 200 SL, Soplete
200 SL, UPL Diquat, Vima-Diquat), które należy stosować na plantacjach nasiennych
i przemysłowych w zależności od stanu i zachwaszczenia
łanu w dawce 2 lub 3l/ha przy
wydatku cieczy roboczej od
200 do 300 l/ha, a przy gęstym
łanie od 400 do 600 l/ha. Do
wykonania zabiegu desykacji
należy użyć dysz grubokroplistych, a w celu ograniczenia
znoszenia środka na sąsiednie
uprawy stosować rozpylacze
płaskostrumieniowe typu DG
(antyznoszeniowe). Zabieg
wykonać obniżając ciśnienie
robocze do 2-3 bar a prędkość przejazdu do 3-4 km/h.
Optymalny termin wykonania
zabiegu w rzepaku ozimym,
to czas kiedy łan ma kolor
seledynowo-żółty, a 70% zebranych na próbę łuszczyn po
zgięciu w literę U lub V pęka
pokazując dojrzałe brunatne
nasiona. To oznaka, że wilgotność nasion wynosi około
20%. Zabieg należy wykonać
na 3 - 5 dni przed właściwym
zbiorem. Wykonanie go zbyt
wcześnie spowoduje, niepełne
dojrzewanie nasiona (zawierają dużo chlorofilu), które
łatwiej ulegają uszkodzeniu
podczas transportu. Wcześniej

zakończona wegetacja powiększa również straty w plonie.
Dużą grupę środków przeznaczonych do desykacji
rzepaku stanowią preparaty
zawierające w swoim składzie
glifosat, które można zastosować w sytuacji gdy stan
uprawy lub warunki pogodowe uniemożliwiają osiągnięcie w sposób naturalny
jednoczesnej fazy dojrzałości
rzepaku do zbioru. Z uwagi
na różną zawartość substancji
czynnej w preparatach należy ściśle przestrzegać zaleceń
podanych w instrukcjach
stosowania herbicydów, np.
ArdeeSuper 360 SL, Avans Premium 360 SL, Klinik 360 SL,
zalecane są w dawce3-4 l/ha,
a Agrosar 360 SL, Glifoherb
360 SL i Kosmik 360 SL w dawce 3 l/ha, natomiast Envision
450 SL, Trustee Xtra 450 SL
w dawce 2,4-3,2 l/ha, oraz Roundup Flex 480 w dawce 2-3 l/
ha i Agenor 450 SL, Cordian
450 SL i Helosate Plus 450 SL
w dawce 2,5 l/ha.
Podane środki są dolistnymi
herbicydami o działaniu systemicznym. Termin zabiegu
przypada w fazie dojrzałości technicznej, gdy wilgotność nasion wynosi około
30% (BBCH 80-89), a łuszczyny na pędach głównych
w 2/3 są barwy żółto-seledynowej, natomiast 70% nasion
jest barwy czerwonobrązowej.
Podobnie jak w przypadku stosowania dikwatu również zabiegi
środkami zawierającymi w swoim
składzie glifosat obniżają wilgotność nasion, wyrównują dojrzałość nasion i ograniczają straty
plonu nasion. Zaleca się wykonać
zbiór kombajnem w 14 - 21 dni
po zabiegu.
Środki ochrony roślin zawierające substancję czynną
glifosat można stosować na
tej samej powierzchni maksymalnie dwukrotnie w przeciągu
roku kalendarzowego z zachowaniem minimalnego odstępu
czasu 90 dni. nie stosować na
plantacjach nasiennych rzepaku
ozimego. Ponadto przed zastosowaniem w/w herbicydów na
rolnikach spoczywa obowiązek
powiadomienia o tym fakcie
wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na
znoszenie cieczy roboczej i które
zwróciły się o taką informację.
Sklejanie łuszczyn
W końcowym etapie wegetacji, z uwagi na zmienne
warunki pogodowe, kiedy

w czasie deszczu łuszczyny
pęcznieją i nabierają wilgoci,
a następnie na słońcu szybko
wysychają, pękają, wysypując do gleby dojrzałe nasiona.
Straty plonu spowodowane samoosypywaniem się nasion
rzepaku dochodzą do 30%,
natomiast podczas deszczowej
pogody opóźniającej zbiór rzepaku utrata plonu może być
znacznie wyższa.
W ostatnich latach, zyskały
duże znaczenie i coraz częściej
są wykonywane zabiegi zapobiegające pękaniu łuszczyn
i zabezpieczające rzepak przed
osypywaniem się nasion. Do
wykonania tych zabiegów zalecane są preparaty Nu-Film
MAX w dawce 0,5-0,6 l/ha,
Claister MAX w dawce 0,5 l/ha
i Spodnam DC w dawce 1,2 l/
ha, zawierające di-1-P-menten, jest to naturalny polimer
pochodzący z żywicy sosny
amerykańskiej, który po godzinie od zastosowania łączy się
z naturalnym woskiem rośliny,
tworząc cienką powłokę na
powierzchni łuszczyn, która
zapobiega przedwczesnemu pękaniu i osypywaniu się nasion
oraz dostawaniu się wody do
wnętrza łuszczyny. Drugą grupę stanowią związki syntetycznego lateksu (karboksylowany
kopolimer styreno-butadienowy), który jest składnikiem
preparatów Agra Stic 550 EC
zalecany w dawce 0,8-1 l/ha,
Arrest w dawce 1 l/ha, Flexi
w dawce 0,5-1 l/ha, i Elastiq
Ultra w dawce 0,8-1 1/ha.
Fantastick jest adiuwantem
zalecanym w dawce 0,250,3 l/100 l wody, zawierającym
alkohol poliwinylowy i gumę
arabską, który tworzy membranę chroniącą łuszczyny przed
deszczem. Podobnie Stretch
adiuwant zalecany w dawce
1 l/ha tworzą cienką elastyczną
powłokę na łuszczynach, która
umożliwia odparowanie wody
z powierzchni roślin i ogranicza przedostawanie się wilgoci do wewnątrz. „Sklejacze”
należy zastosować na 3-4 tygodnie przed zbiorem, kiedy
łuszczyny zaczynają żółknąć
i dają się zgiąć w literę V nie pękając. Preparatów sklejających
łuszczyny nie należy stosować
na plantacjach zachwaszczonych, i uszkodzonych przez
szkodniki lub zaatakowanych
przez choroby grzybowe.
mgr Marek Badowski
IUNG – PIB
Zakład Herbologii i Technik
Uprawy Roli we Wrocławiu
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Mieszańcowe odmiany rzepaku ozimego rekomendowane
do siewu w nowym sezonie wegetacyjnym.
W nowym sezonie wegetacyjnym oferta odmian rzepaku
ozimego do uprawy będzie jak
zwykle bardzo liczna. Producenci rzepaku znajdą w niej
materiał siewny zarówno odmian populacyjnych, jak i mieszańcowych. Zapewne więcej
propozycji będzie dotyczyło
odmian mieszańcowych, które
są także bardziej zróżnicowane w zakresie przejawianych
właściwości.
Dużo odmian
mieszańcowych
Aktualnie w Krajowym Rejestrze wpisanych jest łącznie aż
153 odmiany rzepaku ozimego,
w tym 114 odmian mieszańcowych. Ich dobór jest liczniejszy
i bardziej zróżnicowany, a nasiona są powszechne dostępne
w ofercie handlowej. Szacuje
się również, że w ostatnich pięciu latach, powierzchnia uprawy odmian mieszańcowych
podwoiła się w naszym kraju.
To one dominują na polach
gospodarstw uprawiających
REKLAMA

rzepak. Z tak dużej liczby odmian nie jest łatwo wybrać
najbardziej odpowiednie do
określonych warunków gospodarstwa. Podjęcie decyzji mogą
ułatwić wyniki doświadczeń
realizowanych w ramach porejestrowych badań odmianowych (PDO).
W hodowli odmian mieszańcowych wykorzystywany
jest efekt heterozji. Objawia
się on przede wszystkim
większym potencjałem plonowania. W minionym czteroleciu, w doświadczeniach
porejestrowych, badane odmiany mieszańcowe plonowały średnio o 13% lepiej od
odmian populacyjnych. Biorąc
pod uwagę inne właściwości
użytkowe, większość odmian
mieszańcowych lepiej sprawdza się w przypadku opóźnionych siewów ze względu na
szybszy rozwój początkowy.
Rośliny wytwarzają silniejszy,
bardziej rozrośnięty system
korzeniowy, przez co mogą

lepiej pobierać wodę i składniki pokarmowe. Na ogół są
też mniej wrażliwe na niekorzystne i stresowe warunki
uprawy. Ogólnie, odmiany
mieszańcowe wnoszą coraz
większy postęp hodowlany
w uprawie rzepaku, zwłaszcza w hodowli odpornościowej, w której tworzy się linie
syntetyczne dla wprowadzania
genów determinujących odporność z gatunków pokrewnych.
Coraz częściej zawierają dodatkowe geny odporności na
patogeny, np. Rlm7 warunkujący odporność na suchą
zgniliznę kapustnych lub gen
determinujący odporność na
wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).
Niektóre z nich są odporne/
tolerancyjne na porażenie
kiłą kapusty. Hodowane są
także odmiany odporne na
substancje aktywne z grupy imidazolin - imazamoks,
stosowane w herbicydach do
zwalczania wielu chwastów
w tzw. technologii uprawy

„Clearfield”. Wśród odmian
mieszańcowych dostępne są
odmiany odznaczające się
mniejszą podatnością na pękanie łuszczyn i osypywanie
nasion. W ofercie znajdują się
również odmiany półkarłowe.
Materiał siewny odmian mieszańcowych jest też droższy,
zwłaszcza odmian nowych.
Plonowanie w PDO
Prowadzone corocznie
badania odmian w ramach
porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO)
są jednym ze sposobów pozyskiwania o nich informacji.
Umożliwiają one sprawdzenie aktualnej wartości dużej
liczby odmian wpisanych do
Krajowego rejestru (KR) oraz
niektórych ze Wspólnotowego
katalogu odmian roślin rolniczych (CCA). W ostatnich
sezonach wegetacyjnych,
każdego roku badanych było
około 60-70 odmian. Doświadczenia PDO zlokalizowane są w różnych warunkach

siedliskowych na terenie Polski, a ich duża liczba zapewnia
obiektywną ocenę.
Plonowanie rzepaku ozimego w ostatnich czterech
latach było bardzo zróżnicowane, większe w roku
2015 i 2017, a mniejsze w roku
2016 i 2018. Średni plon nasion odmian mieszańcowych

z czterech lat wyniósł 43,5 dt
z ha. Spośród badanych odmian mieszańcowych najlepiej
plonowały Anniston, Architect, Atora, Copernicus, DK
Expansion, DK Expiro, DK
Expression, DK Exotter, DK
Extract, ES Cesario, ES Barocco, ES Imperio, Hamilton,
c.d. art. na str. 17
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c.d. art. ze str. 16

Tabela. Plony nasion odmian mieszańcowych i populacyjnych rzepaku ozimego. COBORU,
wyniki doświadczeń PDO 2015-2018

Rok
badań

Plon nasion
(w dt z ha)
średnia
odm. bad.

miesz.

Różnica
popul.

dt z ha

%

2018

37,6

38,7

33,4

5,3

15,9

2017

44,2

45,5

40,2

5,3

13,2

2016

39,1

40,0

35,6

4,4

12,4

2015

48,5

49,7

45,0

4,7

10,4

Średnia

42,4

43,5

38,5

4,9

13,0

INV1165, ES Cesario, Kuga,
Roberto KWS, Sergio KWS,
Stefano KWS, Tigris.
Warto także wybierać do
uprawy nowe odmiany mieszańcowe, wpisane do KR
w ostatnich dwóch latach.
Takie odmiany wykazały się
w badaniach rejestrowych dużym potencjałem plonowania
oraz innymi korzystnymi właściwościami. M.in. większość
zarejestrowanych odmian (Absolut, Advocat, Albrecht, Ambassador, Angelico, Artemis,
Aspect, Astana, Attraction,
Aurelia, Chopin, Dominator, Duke, Dynamic, Prince,
Ragnar, Smaragd) według deklaracji hodowcy wyróżnia się
tolerancją na wirusa żółtaczki
rzepy (TuYV), choroby która
zakłóca prawidłową fizjologię
roślin i w efekcie powoduje
obniżenie plonowania. Choroba jest przenoszona przez
mszyce, głównie mszycę brzoskwiniową i mszycę kapuścianą. Inne odmiany (Augusta,
Crocodile i SY Alibaba) cechują
się dużą odpornością na kiłę
kapusty, w zakresie patotypów Plasmodiophora brassicae najczęściej występujących
w naszym kraju. Inne odmiany
mieszańcowe wpisane do KR
w ostatnich dwóch latach to:
Arkansas, Claudio KWS, DK
Exporter, Neon, Luciano KWS,
INV1188, Riccardo KWS, SY
Florian, SY Iowa, Tatiana.
Groźna choroba
Dostępność odmian rzepaku ozimego tolerancyjnych na
kiłę kapusty jest bardzo ważna,
jako że obszar występowania
tego groźnego patogena sukcesywnie się zwiększa. W ostatnich latach do Krajowego
rejestru zostało wpisanych,
oprócz ww. odmian, kilka
innych (Alasco, Archimedes,
DK Platinium, Mentor, SY
Alister) wykazujących dużą
odporność na patotypy kiły
kapusty Plasmodiophora brassicae najczęściej występujące
w Polsce. Warto wiedzieć, że
potencjał plonowania takich
odmian jest mniejszy od odmian nieodpornych. Jednakże
w przypadku zainfekowania
pól gospodarstwa zarodnikami sprawcy kiły kapusty,

oprócz zaprzestania uprawy
rzepaku, alternatywną możliwością jest uprawa odmian
tolerancyjnych. Także wtedy
konieczne jest przestrzeganie,
co najmniej czteroletniej przerwy w uprawie rzepaku na tym
samym polu, również po to,
aby zapobiegać przełamaniu
odporności. Odmiany odporne stanowią najbardziej
efektywny sposób na zapobieganie porażeniom roślin,
a co za tym idzie, uniknięcie
znacznych strat.
LOZ dla regionów
Porejestrowe badania odmian rzepaku ozimego umożliwiają także wyodrębnieni tych,
które przejawiają dobre przystosowane do uprawy w danym
rejonie i są tam najbardziej
wartościowe Szczególnie cenione są odmiany względnie
stabilnie plonujące, pomimo
różnych warunków atmosferycznych w kolejnych sezonach
wegetacyjnych. Odmiany takie trafiają na „Listę odmian
zalecanych do uprawy na obszarze województw” (LOZ).
W roku 2019, w poszczególnych województwach na LOZ
znajduje się od kilku (7) do
kilkunastu (17) odmian. Zestawienie odmiany w LOZ
oznacza jej rekomendację na
obszarze województwa. W br.
na wszystkich LOZ znajduje
się łącznie 45 odmian rzepaku ozimego. Zdecydowaną
większość stanowią odmiany mieszańcowe, których jest
37, natomiast odmian populacyjnych osiem. Szesnaście odmian otrzymało rekomendację
do uprawy na terenie pięciu
i więcej województw. Najczęściej polecaną do uprawy
odmianą jest populacyjna SY
Ilona – w 12 województwach,
natomiast odmiany mieszańcowe Bonanza F1, DK Expiro
F1 i Kuga F1 – w 9, odmiany
Atora F1, DK Extract F1 i ES
Valegro – w 8, odmiana DK
Platinium F1 – w 7, odmiana SY Florida F1 – w 6, a odmiany Architect F1, Birdy,
DK Expression F1 ES Imperio
F1, Stefano KWS F1, SY Rokas oraz Tigris F1 – w 5. Inne
znalazły się na listach kilku
województw, są to Marcopolos

F1 (w 4 województwach), DK
Exoter F1, ES Cesario F1, ,
Mercedes F1, i Quartz (w 3).
Pozostałe odmiany z „Listy .
zalecane są do uprawy tylko
w jednym lub dwóch województwach. Warto zauważyć,
że w br. na LOZ znajdują się
trzy odmiany o dużej odporności na kiłę kapusty – Alasco,
Archimedes i DK Platinium.
Takie odmiany są również poszukiwane przez producentów
rzepaku ze względu na rozszerzanie się obszaru występowania choroby.
Materiał siewny odmian
Do siewu powinno się używać jedynie kwalifikowanego
materiału siewnego. Dystrybutorzy materiału siewnego
odmian rzepaku sprzedają
nasiona w postaci tzw. jednostek siewnych. Taka jednostka
zawiera odpowiednią liczbę
nasion kiełkujących, które
przeznaczone są do wysiewu
na określoną powierzchnię
pola. Najczęściej przyjmuje
się powierzchnię 3 ha oraz
1,5 mln sztuk nasion odmian mieszańcowych i 2,02,1 mln sztuk nasion odmian
populacyjnych.
W procesie tworzenia odmian mieszańcowych hodowcy
uzyskują szczególny sposób
biologicznej ochrony takich
odmian. Materiałem siewnym
odmian mieszańcowych są nasiona F1, wytwarzane przez
krzyżowanie stałych komponentów, tj. linii i/lub odmian
zgodnie z formułą mieszańca, znaną jedynie hodowcy.
W przypadku odmian mieszańcowych zrestorowanych,
krzyżowane są ze sobą linia
męskosterylna, linia utrzymująca (dopełniająca) i linia
z genem restorerem. Efekt
heterozji u form mieszańcowych polegającej na bujności
i zwiększonym plonowaniu
występuje tylko w pokoleniu
F1 i nie powtarza się w dalszych rozmnożeniach. Dlatego
plantacje produkcyjne należy
obsiewać każdorazowo nowym
materiałem siewnym.
Jacek Broniarz
Pracownia Badania WGO
Roślin Oleistych i Włóknistych
COBORU
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Odmiany rzepaku w ofercie Bayer
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W ramach marki DEKALB,
Bayer oferuje szeroką gamę odmian mieszańcowych rzepaku,
przystosowanych do uprawy
w warunkach glebowo-klimatycznych Polski.
Tegorocznymi propozycjami są przede wszystkim: DK
Extract, DK Extime, DK Platinium, DK Sequel, DK Implement CL.
DK Extract to odmiana
o bardzo wysokim poziomie
oraz wierności plonowania
w różnych warunkach uprawowych. Charakteryzuje się
optymalnym tempem wzrostu
przed zimą i po niej, wysoką
odpornością na wyleganie
oraz bardzo dobrą tolerancją
na choroby: suchą zgniliznę
kapustnych oraz choroby
podstawy łodygi. To odmiana
o bardzo dobrej zimotrwałości; charakteryzuje ją ponadto
podwyższona odporność na
pękanie łuszczyn i osypywanie
się nasion.
DK Extime to nowa średniowczesna odmiana o bardzo
wysokim i stabilnym poziomie plonowania na różnych

typach stanowisk glebowych
oraz o znakomitej zimotrwałości. Charakteryzuje ją silny
wigor roślin oraz podwyższona
odporność na pękanie łuszczyn
i osypywanie się nasion. Jako
jedna z pierwszych na rynku
odmian posiada podwójną
tolerancję na suchą zgniliznę
kapustnych, warunkowaną
genami Rlm-7 i Rlm-3.
Obok klasycznych odmian
mieszańcowych, Bayer oferuje
również odmianę tolerancyjną
na kiłę kapusty: DK Platinium.
Posiada ona bardzo dobry wigor jesienny oraz znakomitą
zimotrwałość. Charakteryzuje
ją wysoka odporność na wyleganie oraz bardzo wysoka zawartość tłuszczu w nasionach.
Alternatywą dla odmian
klasycznych są odmiany
o niskiej biomasie, wcześnie
dojrzewające. Dzięki zredukowanej biomasie ich zbiór
przebiega szybko i sprawnie.
Przykładem jest DK Sequel: wczesny mieszaniec o wysokim poziomie plonowania
oraz znakomitej zimotrwałości. Wyróżnia ją doskonała

odporność na wyleganie, pękanie łuszczyn i osypywanie
się nasion oraz bardzo dobra
tolerancja na suchą zgniliznę
kapustnych.
DK Implement CL jest polecana do uprawy w technologii Clearfield®. Polega ona
na uprawie odmian tolerancyjnych na substancję czynną imazamoks. Technologia
Clearfield® adresowana jest
do rolników, poszukujących

prostych i skutecznych rozwiązań w uprawie rzepaku oraz
zwalczających jego samosiewy.
Odmiana charakteryzuje się
bardzo dobrym wigorem roślin
oraz zimotrwałością. Posiada
wysoką odporność na wyleganie, bardzo dobrą tolerancję na
suchą zgniliznę kapustnych;
ma wysoką zawartość tłuszczu
w nasionach.
Źródło: Bayer
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Choroby grzybowe w rzepaku ozimym
Sucha zgnilizna kapustnych i zgnilizna twardzikowa

Nasilenie występowania
poszczególnych agrofagów
zależy przede wszystkim od
przebiegu warunków pogodowych. Dlatego też trudno
przewidzieć z wyprzedzeniem,
który z nich okaże się najgroźniejszy w danym sezonie.
Najgroźniejszą obecnie
chorobą grzybową rzepaku
ozimego jest sucha zgnilizna
kapustnych. Występuje ona
powszechnie na terenie całego
kraju i może spowodować straty w plonie dochodzące nawet
do 50%. Jej sprawcą jest grzyb
Phoma lingam. Może on atakować rośliny przez cały okres
wegetacyjny, a jego żywotność
w glebie wynosi około 7 lat.
Korzystne warunki do rozwoju
tej choroby stwarzają łagodne zimy, częste opady deszczu
oraz uszkodzenia roślin przez
szkodniki, a źródłem infekcji

są resztki pożniwne oraz materiał siewny. Patogen atakuje
wszystkie części nadziemne
roślin, powodując powstanie
na nich charakterystycznych
żółtawych lub jasno szarych
plam z czarnymi piknidiami.
Szczególnie niebezpieczne jest
porażenie pędów roślin, które
może prowadzić do całkowitego zatrzymania przewodzenia wody i składników
pokarmowych z korzeni do
nadziemnych części roślin,
przyczyniając się tym samym
do wylegania, przedwczesnego dojrzewania oraz wydania
mniejszych i zainfekowanych
grzybem nasion.
Przeciwdziałanie suchej
zgniliźnie kapustnych polega przede wszystkim na unikaniu stosowania uproszczeń
w technologii uprawy, zwalczaniu szkodników, starannym

niszczeniu resztek pożniwnych
oraz zaprawianiu nasion. Ważna jest również odpowiednia
ochrona fungicydowa rzepaku,
czyli właściwy dobór środków
oraz terminu ich stosowania.
Można również zdecydować się
na uprawę odmian odpornych
na tę groźną chorobę, wsród
których na szczególną uwagę
zasługują nieliczne odmiany
posiadające „podwójną” odporność na suchą zgniliznę
kapustnych (warunkowaną
genami RLM-7 i -3). Jedną
z nich jest DK Extime. Jest
to średniowczesny mieszaniec
o bardzo wysokim i stabilnym
poziomie plonowania w różnych warunkach uprawowych.
Posiada silny wigor roślin oraz
znakomitą zimotrwałość. Charakteryzuje się ponadto wysoką odpornością na wyleganie
oraz na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion.
Równie groźną chorobą, jak
sucha zgnilizna kapustnych,
lecz nie występującą jeszcze
tak powszechnie i w tak dużym nasileniu, jest zgnilizna
twardzikowa. Powodowana
jest ona przez grzyb Sclerotinia

sclerotiorum, którego przetrwalniki mogą przetrwać
w glebie około 10 lat. Korzystne warunki to rozwoju
tej choroby stwarzają wysoka
wilgotność gleby i powietrza
oraz opadające płatki kwiatowe, które pozostają u nasady
liści oraz w rozwidleniach łodyg. Źródłem infekcji są przetrwalniki (sklerocja) znajdujące
się w glebie oraz zanieczyszczonym materiale siewnym.
Objawy choroby widoczne
są na łodygach oraz łuszczynach. Na pędach początkowo pojawiają się jasne plamy
z nalotem białej grzybni, a następnie w ich wnętrzu tworzą
się czarne sklerocja. Przy dużym nasileniu choroby rosliny
mogą zamierać. Ograniczenie
występowania zgnilizny twardzikowej polega na stosowaniu
metod agrotechnicznych (właściwy płodozmian, rzadki siew,
głęboka orka) oraz ochrony
fungicydowej. Obecnie nie są
znane źródła odporności, które mogłby być wykorzystane
w hodowli.
Marcin Liszewski

Przygotowanie magazynów i silosów
na nowe plony
GOSPODARSTWO
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Magazyny i silosy w gospodarstwie wykorzystuje się cyklicznie.

Czerwiec stanowi w wielu gospodarstwach okres przejściowy
między zakończeniem przechowywania ziarna zebranego
w ubiegłym roku i oczekiwaniem na nowe, tegoroczne plony. Warto, by okres przejściowy
nie był czasem zmarnowanym.
Przygotowując odpowiednio
wcześnie magazyny i silosy na
nowe plony, spokojniej można
podejść do nadchodzącego sezonu zbioru zbóż.
Jest czas na niezbędny przegląd stanu magazynów i silosów,
drobne naprawy, czyszczenie
i dezynfekcję powierzchni.
Wszystko zaś po to, by zapewnić
bezpieczeństwo użytkowania
przestrzeni przechowalniczej
i równocześnie wysoką jakość
składowanego ziarna, przy zagwarantowaniu możliwie najniższych strat.

Czyszczenie w połączeniu
z dezynfekcją
Kluczowym elementem przygotowania do nowego sezonu
przechowywania ziarna jest
dokładne oczyszczenie magazynów i silosów, w tym dezynfekcja ukierunkowana na
zniszczenie szkodników i innych zagrożeń. Do tych zagrożeń zalicza się zapleśniałe
resztki starego ziarna, a nawet
pył zbożowy, pozostałe nie
tylko na powierzchni przechowalniczej, ale też w miejscach pracy przenośników do
załadunku i rozładunku silosów. Jeśli pozostałości ziarna
i pyłu z poprzedniego sezonu
nie uprzątnie się na czas, to
w konsekwencji rośnie ryzyko zainfekowania nowej partii
zboża i znacznego obniżenia
jego jakości.

Silosy i magazyny zbożowe
zaleca się czyścić na sucho,
korzystając z różnego typu
miotełek i odkurzaczy gospodarczych. Z pewnością czyszczenie na mokro, szczególnie
myjką wysokociśnieniową jest
równie skuteczne, tym niemniej
w pomieszczeniu na zboże nie
jest dobrym rozwiązaniem. Podniesienie wilgotności w silosie
lub magazynie sprzyja rozwojowi chorób grzybowych. Temperatura i wilgotność w silosie
powinny być utrzymywane na
stałym, optymalnym poziomie.
Do dezynfekcji powierzchni
i sprzętu magazynowego można
wykorzystać dostępne na rynku
środki owadobójcze, przykładowo
w formie koncentratu do przygotowania emulsji bądź zawiesiny wodnej. Środki te aplikuje
się opryskiwaczem plecakowym
lub innym sprzętem. Stosowanie
środków chemicznych do dezynfekcji wymaga przestrzegania zasad bezpieczeństwa, tak na etapie
przygotowania substancji o właściwym stężeniu, okresu aktywnego działania zaaplikowanego
środka w zamkniętym obiekcie
jak i jego wietrzenia. W najkorzystniejszym przypadku dezynfekcję magazynów i silosów warto
zlecić wyspecjalizowanej firmie
usługowej.
Poszukując prostych rozwiązań przeznaczonych do
dezynfekcji miejsc składowania ziarna można skorzystać
z owadobójczej świecy dymnej. Metoda z udziałem świecy
dymnej wyróżnia się wysoką
skutecznością działania, nawet
w trudno dostępnych miejscach

i oszczędnym zużyciem środka
chemicznego.
Czystość i porządek nie tylko w silosie
Na etapie przygotowań do
składowania nowego ziarna
warto zadbać o porządek wokół
silosu. Bałagan, a konkretnie
resztki ziarna, wysokie chwasty, a nawet składowisko złomu
w pobliżu silosów i magazynów
mogą zachęcać do schodzenia
się gryzoni, z którymi trzeba
podjąć skuteczną walkę różnego typu przynętami i pułapkami. Na terenie otaczającym
silos trzeba zapewnić skuteczny odpływ wody. Ponadto,
w przypadku grząskiego terenu
wokół silosu zaleca się pokrycie
miejsc dojazdowych żwirem
lub przykładowo tłuczniem, co
ułatwi sprawne podjeżdżanie
ciągników z przyczepami lub
samochodów wypełnionych
zbożem.
REKLAMA

Przegląd stanu technicznego
magazynów i silosów
Ważnym elementem przygotowania do kolejnego sezonu użytkowania silosów i magazynów na
zboże jest sprawdzenie stanu kabli
doprowadzających energię elektryczną, przekaźników i innego
wyposażenia instalacji elektrycznej, które mogły zostać uszkodzone przez gryzonie. Chroniąc
się przed drapieżnikami, myszy
mogą wykazywać tendencję do
poszukiwania osłoniętych miejsc,
a do takich zalicza się skrzynki
rozdzielcze. Stąd, korzystając
z okazji gryzonie niejednokrotnie odzierają izolację z kabli, zaś
ich odchody mogą przyczyniać
się do wzrostu ryzyka korozji elementów instalacji elektrycznej,
w tym włączników.
W okresie przygotowania do
kolejnego sezonu sprawdza się
kompletność osłon przenośników do załadunku i rozładunku

Dr hab. inż. Marek Gaworski,
prof. nadzw. SGGW
w Warszawie
ziarna. Uwagę zwraca się również na części stałe silosu i ich
stan techniczny. Dotyczy to
przede wszystkim drabinek i balustrad ochronnych znajdujących się na zewnątrz zbiornika,
prowadzących do zewnętrznego
włazu. Powinno się je utrzymywać w nienagannej czystości
i bez uszkodzeń. Metalowe
ściany silosów trzeba obejrzeć
pod kątem ewentualnych ubytków i korozji, które wymagają
zabezpieczenia.
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W podrzeszowskim Chmielniku powstaje
Bank Pszczół, rusza też specjalny program
edukacyjny.

To pierwsza taka inicjatywa
w Polsce i przykład, że dobro
powraca. W tym przypadku
zwielokrotnione. Aż trudno
uwierzyć, że początkiem było
tragiczne wydarzenie z września ub. r. W pasiece Rafała
Szeli z Chmielnika doszło do
wytrucia 2,5 miliona pszczół.
Sprawcy dotąd nie ustalono.
Wiadomo tylko, że owady zginęły poprzez kontakt z bardzo toksycznym dla pszczół
insektycydem, służącym do
dezynsekcji pustych pomieszczeń magazynowych. Sprawę
w kierunku celowego wytrucia
pszczół nadal prowadzi policja
oraz prokuratura.
Właściciel pasieki nie poddał się. Dzięki wsparciu innych
pszczelarzy oraz wszystkich,
których poruszyła jego historia
odbudowuje rodziny pszczele.
Na bazie swoich doświadczeń
postanowił także utworzyć
Bank Pszczeli. To swoista rezerwa specjalnie hodowanych
i selekcjonowanych owadów,
które będą zawsze gotowe,
by pomagać w odbudowie
innych wytrutych lub zniszczonych pasiek. Podstawą rozpoczętej hodowli są rodziny
zakupione w kwietniu z pieniędzy zgromadzonych w ramach zbiórki na pomagam.pl/
PasiekaRafalSzela.
„Tworzymy instytucję, do
której, w sytuacji kryzysowej, będzie się mógł zgłosić

każdy pszczelarz z naszego
kraju. Oferujemy kompleksową, nieodpłatną pomoc
– konsultacje postępowania
pszczelarskiego w sytuacji wytrucia lub zniszczenia pasieki,
pomoc w planowaniu działań
opartych o dobrą praktykę
pszczelarską i koordynację
działań pomocowych, oraz
pomoc materialną w postaci
pakietu startowego pszczół,
niezbędnych do jak najszybszego wznowienia działalności
pszczelarskiej. Przekazywany
pakiet pokryje maksymalnie
do 20% poniesionych strat lub
do wysokości limitu pomocy
na jednego pszczelarza, ustalonego przez Bank na dany rok.
Na własnej skórze doświadczyliśmy, jak wygląda sytuacja
w tak dramatycznej chwili. Nie
ma czasu do stracenia. Dlatego
życzliwa pomoc i trzeźwe spojrzenie osoby spoza centrum
wydarzeń, pozwoli jak najlepiej
pomóc pszczołom i samemu
pszczelarzowi. Będziemy starali
się być blisko, wspierać i doradzać, a cały proces aplikacji
o pomoc będzie maksymalnie
uproszczony i realizowany krok
po kroku” – mówi Rafał Szela.
W bieżącym sezonie Bank
Pszczeli będzie dysponował
minimum 50. rodzinami
pszczelimi, by w drugim roku
zwiększyć ich liczbę do 150 rodzin. Pełną gotowość do świadczenia nieodpłatnej pomocy

Bank uzyska do 2021 roku.
Według danych Zakładu Pszczelnictwa Instytutu
Ogrodnictwa w Puławach,
w 2018 roku na terenie Polski było 76200 pasiek. Na
1633355 rodzin (dane szacunkowe) w 1462 rodzinach
stwierdzono ostre zatrucie,
a podtrucie w 11177 rodzinach. Jak zaznaczają autorzy
opracowania, dane te nie są
pełne. Pszczelarze często nie
zgłaszają strat w swoich pasiekach, z nieznajomości procedur, obaw lub przeświadczenia,
że „takie sprawy załatwia się
po cichu”.
Pszczeli Bank jest jednym
z filarów autorskiego programu
Rafała Szeli #TAKdlaPszczół.
Właściciel pasieki chce edukować o roli, jaką odgrywają te owady. Pszczelarzowi
z Chmielnika będą pomagać
także eksperci z innych dziedzin: Franciszek Paśko – lekarz
weterynarii, Magdalena Sitarz –
dietetyk, wykładowca Uniwersytetu Rzeszowskiego, Sylwia
Drauch-Ciepluch – ziołoznawca
i project manager, Maciej Szela
– marketing i public relations,
Paweł Dubis – radca prawny,
a także aktor rzeszowskiego Teatru im. Wandy Siemaszkowej
– Michał Chołka. Niebawem
do zespołu dołączą kolejne
osoby. „Działania edukacyjne realizujemy za pośrednictwem strony internetowej www.
takdlapszczol.pl oraz mediów
społecznościowych. Chcemy
opowiadać o tym, jak ważną
rolę w naszej codzienności odgrywa praca pszczół i dzikich
zapylaczy. Podstawą do wzajemnego zrozumienia i pogodzenia odmiennych punktów
widzenia jest według nas dialog
i rzetelna dyskusja, której adresatami są nie tylko pszczelarze,
ale także sadownicy, rolnicy,
właściciele przydomowych
ogrodów czy degustatorzy
miodu. Razem możemy się
przecież od siebie wiele nauczyć.” – mówi Maciej Szela
Strona internetowa programu #TAKdlaPszczół zawiera
już kilkadziesiąt autorskich publikacji i zdjęć. Trwają nagrania
wideo, które będą dostępne dla
każdego. „Realizując program
#TAKdlaPszczół oraz system
pomocy pszczelarzom, przy
okazji tworzymy wzorcową

pasiekę szkoleniową, w której przygotowujemy autorskie
materiały foto i wideo. Nasze
działania nie ograniczają się
jednak wyłącznie do internetu. Od czerwca zapraszamy
osoby, które chcą zajmować
się pszczelarstwem, początkujących pszczelarzy na praktyczne warsztaty.” - dodaje
Rafał Szela.
Tymczasem w jego prywatnej pasiece praca wre. Powstają
zupełnie nowe ule. Te, które
były użytkowane w chwili wytrucia, nie mogą zostać dopuszczone do ponownego użycia.
Jak tłumaczy pszczelarz, nie
wiadomo czy substancja użyta
przez sprawcę nadal jest aktywna. „Nie możemy mieć cienia
wątpliwości czy stare ule są
bezpieczne dla pszczół. Pamiętajmy, że przypadku produkcji
miodu, produkt, który opuszcza ul musi być także w pełni
bezpieczny dla ludzi. Dlatego
podjąłem decyzję o całkowitym
wycofaniu starych uli oraz ich
wyposażenia mogącego mieć
styczność z zastosowaną substancją”. – mówi Rafał Szela.
– „Wszystko zaczynamy od
początku. Z pomocą najbliższych własnoręcznie wykonujemy nowe ule i ramki”
„ Jesteśmy niezmiernie
wdzięczni za całe dobro, które nas w tej sytuacji spotkało.
Głęboko wierzę w to, że działając konsekwentnie, pozostawimy po wytruciu trwały ślad
dobra. Uwierzyliśmy w siebie
na nowo. Otrzymaliśmy najcenniejszy dar – zaufanie i wiarę w nas. Przekonaliśmy się, że
mamy do zrobienia więcej – dla
pszczół i nas wszystkich. Tak
powstał program #TAKdlaPszczół. Program, który ma za
zadanie uczyć i inspirować,
dzielić się sprawdzoną, rzetelną wiedzą i doświadczeniem,
a w sytuacjach kryzysowych,
takich jak nasza, po prostu
pomagać. – dodaje Rafał Szela.
materiał foto: https://
we.tl/t-KjeewmvUtK
materiał audio: https://
we.tl/t-rQkPoASyyg
więcej informacji o Banku
Pszczelim: http://takdlapszczol.
pl/rusza-autorski-program-rafala-szeli-tak-dla-pszczol/
adres strony programu:
www.takdlapszczol.pl
social media: www.facebook.com/Pasieka.RafalSzela
wsparcie odbudowy i programu #TAKdlaPszczół: www.
pomagam.pl/PasiekaRafalSzela
Źródło: Maciej Szela
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Chlorek wapnia
walczy z pyłem

Obniża koszty utrzymania
nieutwardzonych nawierzchni
o nawet 80 proc.

Grupa CIECH prowadzi intensywne działania, mające
na celu popularyzację chlorku
wapnia jako środka ograniczającego kurz i pył na drogach,
parkingach, placach i podwórkach. W wielu rozwiniętych
krajach chlorek wapnia nie tylko ogranicza pylenie i kurz.
Stosowanie chlorku wapnia nie
tylko zmniejsza koszty funkcjonowania np. samorządów
czy instytucji, ale także wpływa na poprawę jakości życia
mieszkańców.
Nieutwardzone tereny,
w tym drogi szutrowe, stanowią problem ze względu
na niższą trwałość oraz wysokie koszty utrzymania. Drogi szutrowe mają negatywny
wpływ na komfort życia mieszkańców z uwagi na wysokie
zapylenie. Według badań, każdy samochód poruszający się
drogą nieutwardzoną może
powodować ubytek ponad
600 kg materiału wierzchniego rocznie/km, co wiąże się
z wysokimi kosztami częstej
konserwacji dróg. Co więcej,
kurz wpływa negatywnie na
estetykę otoczenia, komfort
życia oraz koszty ponoszone
przez mieszkańców, m.in. poprzez konieczność czyszczenia
elewacji i częstego mycia okien,
zapychanie się filtrów w klimatyzatorach czy kurz dostający
się do wnętrza pomieszczeń.
Dlatego dla osób i podmiotów odpowiedzialnych
za utrzymanie tego typu nieutwardzonych powierzchni,
Grupa CIECH, międzynarodowy koncern chemiczny
z polskimi korzeniami, oferuje
skuteczne i tanie rozwiązanie
w postaci chlorku wapnia. Jest
ono stosowane od lat w wielu
krajach rozwiniętych – w Skandynawii, krajach alpejskich,
Kanadzie czy USA. Zastosowanie chlorku wapnia zapewnia długotrwałą ochronę

dróg przed erozją nawierzchni,
ogranicza tworzenie się wybojów i kolein oraz eliminuje
pylenie. Redukuje ono koszt
zakupu materiałów służących
do wypełnienia i konserwacji
dróg nawet o 80%, a koszty
użycia sprzętu i siły roboczej –
nawet o 50%. Przy regularnym
stosowaniu zmniejsza także
częstotliwość prac regeneracyjnych, nawet o 10 lat!
- To rozwiązanie, które jest
w stanie pogodzić potrzeby
mieszkańców w zakresie komfortu życia z możliwościami
finansowymi miast, gmin,
przedsiębiorstw czy osób fizycznych. Warto podkreślić, że
zastosowanie chlorku wapnia
jest bardziej opłacalne w porównaniu z innymi środkami
służącymi do redukcji pyłów
- np. emulsji olejowych czy
wody. Chlorek wapnia jest
również produktem przyjaznym dla środowiska naturalnego i przy odpowiednim
użyciu nie ma negatywnego
wpływu na rośliny i zwierzęta
– mówi Hanna Giszter, dyrektor sprzedaży w Business Unit
Soda w Grupie CIECH.
Chlorek wapnia doskonale
sprawdza się też w walce z oblodzeniem. Zimą produkt ten
zapewnia nawet trzykrotnie
dłuższy okres działania niż sól
drogowa, szczególnie w temperaturach niższych niż minus
sześć stopni. Według badań,
w ciągu godziny roztwór wodny chlorku wapnia powoduje
ubytek 10-cm warstwy śniegu, podczas gdy roztwór soli
drogowej w tym samym czasie
powoduje ubytek rzędu kilku
milimetrów!
Więcej informacji o produkcie można uzyskać na stronie
www.ciechgroup.com.
Grupa CIECH
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Następcy Legendy
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Mocny i lubiany Tadzik.
Jakiej marki model wychowa i wyżywi kolejnych
kilka pokoleń rolników stając się legendą polskiej wsi?
Szukamy modelu prostego,
ekonomicznego, wszechstronnego, a zarazem lubianego.
Takiego, który może się na
pół wieku wpisać w nasz
krajobraz. O jednym z kandydatów mówi Kamil Deląg
z firmy New Holland.
Obecnie w Polsce najpopularniejszą mocą jest około
100 KM, co wynika z wielkości gospodarstw, więc to w tej
grupie ciągników należy szukać następców takich legend
jak C-330 i C-360. Ten wzrost
mocy pokazuje jak zmieniły
się czasy i realia w gospodarstwach. Nasz model TD 5 jest
liderem popularności w naszym kraju. W ubiegłym roku
sprzedaliśmy go w ilości ok.
350 szt. Na jego sukces składa się przede wszystkim to,
że jest względnie prosty i mechaniczny. Pięć modeli ciągników z tej serii napędzanych

jest silnikami około stukonnymi. Łączą więc one najpopularniejszą moc z łatwymi
w obsłudze rozwiązaniami.
Technologia oczywiście jest
zaawansowana, bo pewnych
spraw nie da się ominąć, ale
staraliśmy się go uczynić tak
prostym jak to możliwe.
Zestaw serwisowy składający się z kilku kluczy, kombinerek, śrubokręta i młotka
wystarczy?
Praktycznie tak. Dzięki temu
ciągniki TD 5 mają liczne grono zwolenników. Są one proste
w obsłudze, więc rolnicy się ich
nie boją. Gdybym miał przewidywać na najbliższe 30 lat,
to byłaby to trudna sprawa, bo
technologia się zmienia i świat
idzie naprzód. Ten model będzie w czołówce sprzedaży
jeszcze przynajmniej 5 lat,
choć wiadomo, że w perspektywie 1-2 lat pojawi się jego
następca. Zmiany będą polegały na dostosowaniu silnika
do najnowszych norm unijnych
i jeszcze wygodniejszej kabinie.

Z drugiej strony ta kabina, która już teraz jest w TD 5, bardzo
jest lubiana przez operatorów
ze względu na dużą szerokość
i homologację na 2 osoby. Ale
co będzie za 30 lat? Już dzisiaj
mamy ciągniki autonomiczne,
więc to może one będą legendą
polskiej wsi XXI wieku.
Skrzynia biegów – manualna – taka jak lubią tradycjonaliści. Młodsze pokolenie też?
Miłośnikami tego modelu są
raczej tradycjonaliści. Mamy tu
typowo skrzynię SynchroShuttle 12+12 biegów, ze sprzęgłem
tarczowym suchym i mechanicznym rewersem, albo wersję ze
sprzęgłem w kąpieli olejowej,
a więc rewersem mechanicznym, w którym możemy zmienić kierunek jazdy bez wciskania
sprzęgła. Jest tam sprzęgło nawrotne, a nie elektrozawory
i to wystarczy, by przekładając
dźwignię, bez wciskania sprzęgła przełączał się kierunek jazdy,
co przy częstym manewrowaniu np. z ładowaczem bardzo
oszczędza tarcze sprzęgłowe.

Powiedzmy jeszcze o ekonomii i spalaniu. Silnik 100-konny zawsze będzie konsumował
więcej paliwa niż 50-konny,
więc wiaderko ropy może już
na nie wystarczyć…
Maszyna musi być na miarę swojego zadania, a coraz
mniej jest urządzeń naprawdę uniwersalnych. W serii
TD 5 mamy pięć modeli, od
85 do 115 KM, napędzanych
silnikami dwuzaworowymi,
czterocylindrowymi. Trzeba
więc popatrzeć na jej wydajność. Jeśli planujemy pracę z ładowaczem albo prace polowe
w średnim gospodarstwie, to
taki ciągnik będzie bardzo wydajny i ekonomiczny. Ale jeśli

New Holland z marką AGXTEND
Przełomowe technologie precyzyjnego rolnictwa.
Firma New Holland zapowiedziała wprowadzenie
produktów rolnictwa precyzyjnego marki AGXTEND na
rynek CNH Industrial, przy
czym głównym obszarem zainteresowania będzie rynek
wtórny. AGXTEND dostarcza najnowszych technologii
w dziale precyzyjnego rolnictwa, których zalety obejmują
cały cykl uprawowy.
AGXTEND jest pierwszą
marką wyspecjalizowaną
w łączeniu technologii precyzyjnego rolnictwa i magistrali
ISOBUS, w celu umożliwienia
klientom dostępu do szeregu
przełomowych oraz dynamicznych systemów opracowanych
przez jej strategicznych partnerów biznesowych.
New Holland będzie rozprowadzać produkty i usługi
marki AGXTEND za pośrednictwem swojej sieci dealerskiej. Będą one stopniowo
wprowadzane do sprzedaży
w pierwszym kwartale 2019 r.
w regionie EMEA (Europa,

Środkowy Wschód i Afryka).
Wraz z wprowadzeniem produktów na rynek oferowane
będą kompleksowe usługi
wsparcia klienta, takie jak
doradztwo przed zakupem,
szkolenia oraz pomoc w sprawach bieżącego użytkowania.
Produkty marki AGXTEND
można w pełni zintegrować
z dostępnymi aktualnie platformami precyzyjnego rolnictwa New Holland. Stanowią
one część większego programu mającego na celu zwiększenie precyzji, wydajności
oraz zysków klientów, dzięki
najlepszym na rynku i łatwym
w obsłudze nowoczesnym
technologiom rolniczym.
Nowy CropXplorer to więcej niż zwykły czujnik do
pomiarów biomasy. Stanowi
on rozwiązanie systemowe,
wykorzystujące algorytmy
i kompleksowe funkcje w celu
określenia częstotliwości nawożenia w zależności od potrzeb rośliny.
Dwa precyzyjne czujniki

optyczne dokonują pomiarów
biomasy oraz zapotrzebowania
roślin na azot, natomiast tryb
pracy na warstwach, umożliwia korzystanie z map potencjału plonów i nanoszenia na
bieżąco pomiarów.
Dzięki nowemu czujnikowi
SoilXplorer użytkownik będzie
mógł dokładnie zbadać właściwości gleby na swoim polu.
Wykorzystuje on sygnały elektromagnetyczne do pomiaru
przewodnictwa gleby, na czterech różnych głębokościach:
0-25 cm, 15-60 cm, 55-95 cm
i 85-115 cm.
Czujnik NIR można zamontować w każdej maszynie: na
kombajnie, sieczkarni samobieżnej, prasie i beczkowozie
na gnojowicę.
Przy montażu na maszynie
żniwnej pozwala on określić
poziom wilgotności plonów
oraz zawartość elementów
składowych upraw, takich jak:
kwaśne włókno detergentowe (ADF), neutralne włókno
detergentowe (NDF), skrobia,

popiół i tłuszcz surowy.
Te parametry dostarczają
cennych informacji w celu
optymalizacji ceny sprzedaży
upraw jak i żywienia bydła do
produkcji mleczarskiej.
Przy montażu na zbiorniku
na gnojowicę czujnik umożliwia monitorowanie ilości azotu przy nawożeniu pól, a dzięki
temu
R
E K L A M Alepsze wykorzystanie

mamy większy areał i adekwatne do niego maszyny, i traktor
około 200 KM, to maszyny
większe będą bardziej ekonomiczne, bo wykonają więcej
pracy za jednym przejazdem.
Moc i rozmiar muszą być adekwatne do areału. Jeśli – wracając do TD 5 – mamy około
30 ha, to taki ciągnik będzie
w sam raz.
Dach kabiny otwierany,
choć przy klimatyzacji nie
jest to konieczne rozwiązanie.
To jeszcze jeden ukłon
w stronę tradycjonalistów. Nie
każdy chce mieć klimatyzację,
bo nie każdy ją lubi, z różnych
względów. Otwierany dach będący przezroczystym oknem,

ma jednak jeszcze inne, bardzo konkretne zastosowanie:
podczas pracy z ładowaczem
czołowym znacząco poprawia
się widoczność tego, co i gdzie
ładujemy. Nie musimy wychylać się przez przednią szybę,
starczy spojrzeć w górę.
Żeby stać się legendą, maszyna musi wpierw na dobre
wrosnąć nie tylko w nasze
gospodarstwo, ale i w nasz język. Najlepszym tego świadectwem jest przezwisko, ksywa,
imię itp. Czy TD 5 mają tego
typu kolokwialne określenie?
Ja się wielokrotnie spotkałem
z określeniem „Tadek” lub „Tadzik”. Jestem przekonany, że tak!

gnojowicy, chroniąc środowisko naturalne i ograniczając
koszty transportu beczkowozu.
Nowy system Xpower
jest elektrycznym systemem
zwalczania chwastów, który
użytkownicy mogą stosować
zamiast herbicydów do odchwaszczania oraz usuwania
wilgoci z roślin przed żniwami.
Zastosowanie prądu elektrycznego jest skuteczną, wydajną
i przyjazną dla środowiska metodą zwalczania chwastów, ponieważ niszczy całą roślinę aż
do korzeni bez wprowadzania
na pole szkodliwych środków
chemicznych.
Nowa inteligentna aplikacja

pogodowa FarmXtend wykorzystuje cały zestaw skomunikowanych czujników.
Pozwala ona monitorować
dane dotyczące pogody na
polu, ułatwiając klientom
dopasowanie planowanych
operacji do rzeczywistych
warunków.
To, co wyróżnia aplikację
FarmXtend to wyjątkowo
wydajne algorytmy, które na
podstawie temperatury i wilgotności określają stopień zainfekowania uprawy roślinnej
i pozwalają ustalić optymalny
czas wykonania oprysków.

Rozmawiała Alicja Szczypta.

Źródło: New Holland
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Apetyczny
aromat raka

Grillowanie może mieć negatywny
wpływ na zdrowie.
Od początku maja do końca
września Polacy poświęcają na
grillowanie około 100 godzin.
Nie chodzi tu tylko o potencjalną szkodliwość grillowanych
potraw, lecz także o opary, które
wdychają uczestnicy przyjęcia,
a przede wszystkim osoba obsługująca urządzenie. Naukowcy
zbadali, jakie substancje chemiczne znajdują się w aromatycznym dymie unoszącym się
nad grillem.
Artur J. Badyda (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska,
Politechnika Warszawska),
Kamila Widziewicz (Instytut
Podstaw Inżynierii Środowiska PAN), Wioletta Rogula-Kozłowska (Szkoła Główna
Służby Pożarniczej i Instytut
Podstaw Inżynierii Środowiska
PAN), Grzegorz Majewski (Widział Budownictwa i Inżynierii
Środowiska SGGW), Izabela
Jureczko (Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN) zbadali zawartość unoszącego się
nad grillem dymu w zależności
od typu urządzenia i rodzaju
używanego paliwa, zarówno
w przypadku, gdy ruszt był
pusty, jak i gdy leżało na nim
jedzenie. Celem badania było
ustalenie, czy obsługiwanie
grilla może zwiększać ryzyko
zachorowania na nowotwory
złośliwe. Pozyskane próbki przebadano pod kątem obecności
16 wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych,
z których dla wielu udowodniono kancerogenne oddziaływanie
na organizm człowieka, oraz ich
dawki, które w postaci dymu
znad grilla trafiają do ludzkiego
organizmu.
Gaz, węgiel czy brykiet?
Badanie przeprowadzono na
trzech rodzajach urządzeń do
grillowania, wykorzystujących
różne rodzaje paliwa: gaz, kawałki węgla, brykiet z węgla
drzewnego. Sprawdzono także,
jaki wpływ na skład dymu ma
położenie na ruszcie jedzenia
(do badania użyto mięsa i kiełbasy z wieprzowiny). Za pomocą
specjalnych urządzeń zasysano
powietrze w pobliżu grilla, a następnie w laboratorium badano
pozyskane próbki pod względem
obecności i zawartości bardzo
drobnych pyłów, mogących wnikać do głębokich partii układu
oddechowego, a nawet przenikać do układu krążenia.
W przypadku pustego rusztu

najwięcej szkodliwych substancji wydzielało się podczas spalania brykietu z węgla drzewnego,
nieco lepsze wyniki osiągnął
grill opalany kawałkami węgla. Żadnych z badanych zanieczyszczeń nie wykryto przy
grillu gazowym.
Znaczący wpływ na otrzymane wyniki miało położenie
na ruszcie mięsa wieprzowego
i kiełbas. Ilość zanieczyszczeń
znacząco wzrosła. Najgorsze wyniki uzyskano podczas przygotowywania żywności na grillu
opalanym węglem drzewnym;
niewiele lepiej było w przypadku grilla opalanego brykietem.
Niewielka zawartość badanych
substancji została wykryta także
przy urządzeniu na gaz płynny.
Skąd te rozbieżności? „Przede
wszystkim spalanie wytapiającego się z mięsa tłuszczu
powoduje powstawanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Stąd
niewielkie ilości zanieczyszczeń
(pyłu PM2.5) pojawiły się także
podczas użytkowania grilla gazowego. Na ilość WWA uwalniających się z jedzenia wpływ ma
przede wszystkim temperatura
obróbki cieplnej. Jest ona najniższa w przypadku urządzenia
na gaz i najwyższa, gdy jako
opał wykorzystywany jest węgiel
drzewny. Stąd najwięcej szkodliwych substancji wydziela się
podczas obróbki mięsa na grillu
opalanym węglem drzewnym.
W tym zestawieniu nieznacznie
lepiej wypadło przygotowanie
produktu z użyciem brykietu
węgla drzewnego – choć samo
paliwo w porównaniu do dwóch
pozostałych zawiera najwięcej
szkodliwych substancji, to dzięki spalaniu w niższej temperaturze, dym zawiera nieco mniej
badanych zanieczyszczeń niż
ma to miejsce przy opalaniu
węglem kamiennym” – mówi
prof. Grzegorz Majewski.
Dawka czyni truciznę
Czy jednak rzeczywiście
wdychanie aromatycznego
dymu znad grilla opalanego
węglem drzewnym lub kamiennym szkodzi zdrowiu?
Zakładając, że w Polsce sezon
grillowy trwa od początku maja
do końca września, głównie
w weekendy, statystycznie na
powietrzu gotujemy od 20 do
40 razy. Typowe barbecue trwa
od 2 do 5 godzin. Zakładając,
że grill obsługują osoby dorosłe
(20-70 lat)można obliczyć, że
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statystyczny Kowalski w swoim
życiu spędzi przy grillu około
6 tys. godzin (30 dni x 4 godziny
X 50 lat). Z wyliczeń naukowców wynika, że w tym czasie do
jego płuc dostanie się taka ilość
pochodzących z grilla substancji
kancerogennych, która istotnie
zwiększa ryzyko zachorowania
na raka, a także astmę i inne
choroby układu oddechowego.
Anna Ziółkowska
Współpraca merytoryczna:
dr hab. inż. Grzegorz Majewski,
prof. nadzw. SGGW. Wydział
Budownictwa i Inżynierii
Środowiska SGGW.
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Nową serię ciągników Versum CVXDrive wyróżniają zalety przekładni bezstopniowej.

Bezstopniowa przekładnia
marki Case IH już dostępna
w ciągnikach o mniejszej mocy.
Cztery modele o mocy maksymalnej od 100 do 140 KM
pozycjonowane pomiędzy
seriami Luxxum i Maxxum.
Nowa stylistyka, dobrze znana
z większych ciągników marki
Case IH. Bogata specyfikacja
obejmuje układ hydrauliczny
z pompą PVC.
Gospodarstwa mieszane,
średnie i duże gospodarstwa
mleczne, firmy usługowe i firmy zajmujące się utrzymaniem
dróg poszukujące ciągnika
z przekładnią bezstopniową
o mocy maksymalnej w zakresie 100-140 KM, mają teraz
jeszcze większy wybór dzięki
nowej serii Versum CVXDrive

marki Case IH. Nowa seria ciągników obejmuje cztery modele: Versum 100 CVXDrive,
Versum 110 CVXDrive, Versum 120 CVXDrive i Versum 130 CVXDrive, przy
czym liczba w nazwie oznacza moc znamionową przy
prędkości obrotowej silnika
2 200 obr/min.
Nowe ciągniki serii Versum
CVXDrive wyróżniają bogata
specyfikacja typowa dla większych ciągników, komfort,
zwrotność, łatwość obsługi
i oszczędne zużycie paliwa
osiągane dzięki bezstopniowej przekładni. Wcześniej
najmniejszymi ciągnikami
marki Case IH z przekładnią CVXDrive były większe,
czterocylindrowe ciągniki serii

Maxxum o cięższej konstrukcji
i mocy w zakresie 116-145 KM.
Ciągniki Versum są lżejsze
i pozycjonowane pomiędzy
modelami serii Maxxum i renomowanej serii Luxxum.
Wszystkie modele Versum
posiadają 4,5-litrowy silnik
z turbosprężarką i chłodnicą
międzystopniową, spełniający wymogi unijnej normy
emisji spalin Stage V dzięki
zastosowaniu najnowszego
układu selektywnej redukcji
katalitycznej HI-eSCR2, opracowanego przez firmę FPT
Industrial. Umieszczony pod
maską, opatentowany układ
neutralizacji spalin stanowi
część kompaktowego, całościowego systemu obróbki końcowej spalin, w którego skład

wchodzą układ SCR, katalizator utleniający i wtryskiwacz
płynu AdBlue. Kompaktowy
system obróbki końcowej
spalin jest rozwiązaniem
bezobsługowym, dzięki czemu pozwala obniżyć łączne
koszty eksploatacji.
Bezstopniowa przekładnia
CVXDrive została zastosowana w nowej serii Versum z myślą o użytkownikach często
poruszających się ciągnikiem
po drogach lub wykonujących
takie zadania jak koszenie,
belowanie, lekkie prace kultywacyjne oraz inne prace
specjalistyczne, przy wykonywaniu których korzystny
efekt przynosi odseparowanie
prędkości obrotowej silnika od
prędkości jazdy. W ten sposób
ciągnik może płynnie zmieniać
biegi do prędkości 40 km/h,
z którą w trybie Eco można
się poruszać przy niższych
obrotach silnika. Pracą przekładni zarządza elektroniczny
sterownik, co umożliwia szybszą zmianę biegów i większą
efektywność na każdym biegu.
Zastosowana w przekładni CVXDrive technologia podwójnego sprzęgła zapewnia

Targowy maraton

Maszyny Cynkometu na europejskich rynkach.

Litwa, Niemcy, Węgry, Serbia, Czechy i Rumunia – to
kraje, które ostatnio odwiedził

Cynkomet, prezentując na
tamtejszych targach swoje
najnowsze maszyny rolnicze.

- Jeśli chodzi o ilość targowych imprez zagranicznych,
w których wzięliśmy udział,
rok 2019 jest dla nas rekordowy – mówi prezes Cynkometu,
Mariusz Dąbrowski. – Udział
w tych eventach jest bardzo
ważny, bo daje nam możliwość
zaprezentowania najnowszej
oferty maszyn i naszej myśli
technologicznej na rynkach,
na których osiągamy najlepsze
wyniki sprzedażowe.
Tylko w ostatnich dwóch miesiącach Cynkomet odwiedził

siedem europejskich imprez
targowych: Paroda ka pasesi na Litwie, Agrarschau Allgäu
oraz Agra Lepzig w Niemczech, Alföldi állattenyésztési
és mezőgazda napok 2019 – na
Węgrzech, Novosadski Sajam
w Serbii, NVHZ Brno w Czechach oraz AgriPlanta Fundalea - w Rumunii. Wcześniej,
w pierwszych miesiącach tego
roku spółka uczestniczyła też
w wystawach w Nitrze na Słowacji oraz w Budapeszcie na
Węgrzech.

płynne przełączanie pomiędzy
dwoma mechanicznymi zakresami przekładni oraz zapewnia
pełną moc trakcyjną w całym
zakresie prędkości. Funkcja aktywnego zatrzymania ułatwia
zatrzymywanie ciągnika na
pochyłościach i skrzyżowaniach dróg bez użycia pedałów
hamulca.
Ciągniki Versum CVXDrive posiadają również funkcję
automatycznego zarządzania
wydajnością (APM), która automatycznie redukuje prędkość
obrotową silnika przy niższym
zapotrzebowaniu na moc,
które na przykład występuje
podczas prac kultywacyjnych
na lżejszej glebie lub zmniejszeniu się obciążenia obwodu
hydraulicznego narzędzia. Tym
samym funkcja APM jeszcze
bardziej zmniejsza zużycie
paliwa i koszty eksploatacji.
Dzięki pompie hydraulicznej
z kompensacją ciśnienia i natężenia przepływu oraz przepływem zamkniętym w położeniu
środkowym (CCLS) przepływ
oleju ma miejsce tylko w razie
potrzeby, a przy korzystaniu
z większej liczby funkcji hydraulicznych wykluczone jest

- W każdym z tych krajów
staraliśmy się zaprezentować maszyny, które -naszym
zdaniem - są najbardziej odpowiednie na dany rynek
i mogą wzbudzić zainteresowanie potencjalnych klientów
– mówi Łukasz Chełmiński,
dyrektor ds. eksportu maszyn
rolniczych Cynkometu. – Przebojem targowym stały się już
nasze najnowsze platformy do
bel: T-608/2 oraz T-608/3 o ładownościach odpowiednio
10 oraz 14 ton, które niezmiennie budzą ogromne zainteresowanie klientów w różnych
krajach.
Cynkomet zaprezentował
również przyczepy jednoosiowe
T-117 o ładowności 3,5 tony,
14-tonowe przyczepy dwuosiowe -T-149/1, rozrzutniki z serii N-233 o nośności 3,5 oraz

negatywne oddziaływanie jednej funkcji na drugą
Nowa uniwersalna rama
wspornikowa przedniej osi
zapewnia pełną integrację
przedniego i tylnego WOM-u z konstrukcją ciągnika.
Użytkownicy mogą wybrać
swoje ulubione szybkie złączę
w przednim i tylnym TUZ-ie
oraz zaczep kategorii 2 lub 3N.
Przedni WOM jest wyposażony w bieg 1 000 obr/min,
natomiast tylny WOM posiada
następujące trzy biegi: 540 /
540E / 1000 lub opcjonalnie
540E /1 000 / 1 000E. Dostępny jest również WOM
zsynchronizowany z prędkością jazdy.
Ciągniki serii Versum posiadają luksusową czterosłupkową
kabinę, która zapewnia panoramiczną widoczność i komfort pracy. Układ elementów
sterowania jest analogiczny
do stosowanego w większych
ciągnikach marki Case IH. Powszechnie znany podłokietnik
z Multicontrollerem, zapewniający prostą i intuicyjną obsługę całej maszyny, stanowi
standardowe wyposażenie ciągnika Versum. Renomowana,
wyciszona kabina posiada automatyczną klimatyzację oraz
zaawansowany fotel operatora
w wersji Deluxe. O komfort
pracy operatora w ciągu długich dni roboczych dba zastaw
oświetlenia 360°.
Źródło: Case IH
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

4,5 tony czy przyczepę Kurier
6 i ośmiotonowy rozrzutnik
N-221/3-4. Zwiedzający mieli
również okazję zobaczyć najnowszą wersję mini rozrzutnika „DZIK” - N-200.
- Podczas targów niejednokrotnie przekonaliśmy się jak
pozytywnie i z jak dużym zainteresowaniem odbierane są
nasze produkty i sama marka.
Technologia ocynku ogniowego, zastosowana w tak dużym
stopniu w naszych konstrukcjach, stała się już znakiem
rozpoznawczym Cynkometu
w całej Europie i poza nią.
To także bardzo istotny atut
w rozmowach sprzedażowych
z odbiorcami końcowymi –
dodaje Łukasz Chełmiński.
Źródło: MASZ-MEDIA,
Marzenna Szwaczko
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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NOWOŚĆ

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

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

