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Stabilne wyniki finansowe Grupy Azoty pomimo pandemii.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

- Ostatnie miesiące to szereg
wyzwań stojących przed Grupą
Azoty, związanych z obecną
sytuacją rozwoju pandemii koronawirusa. W kluczowym dla
Grupy segmencie nawozowym
nie odnotowaliśmy w mijających miesiącach istotnego
zaburzenia realizacji planu
sprzedaży kontraktowej ani
większych opóźnień w płatnościach kontrahentów. Sytuacja
pozostaje stabilna, czemu od
dłuższego czasu sprzyja niska
cena gazu. Zgodnie z naszymi
przewidywaniami, rynek tworzyw, już wcześniej zmagający
się z problemami przemysłu
motoryzacyjnego i elektrotechnicznego, mocno odczuł skutki
pandemii. Kolejne wyłączenia produkcji przez podmioty
w łańcuchu wartości segmentu
spowodowały spotęgowanie
zaburzenia równowagi popytowo-podażowej i wpłynęły
na spadek cen i przychodów
ze sprzedaży kaprolaktamu
i poliamidów. W segmencie
Chemia sytuacja jest bardziej
skomplikowana, gdyż obserwujemy zarówno spadek cen
i zapotrzebowania na NOXy,

alkohole OXO i melaminę, jak
i relatywnie niewielki wpływ
pandemii na poziom cen bieli
tytanowej. Pandemia pokazuje
bardzo wyraźnie jak istotna
w takich sytuacjach jest dywersyfikacja biznesu. To szczególnie istotne mając na względzie,
że pomimo wyjątkowo wymagającego czasu, udało nam
się zapewnić finansowanie dla
inwestycji Polimery Police.
Obecnie trwają już prace budowlane na wszystkich pięciu
podprojektach, a naszym priorytetem jest utrzymanie tempa
realizacji projektu - powiedział
dr Wojciech Wardacki, prezes
zarządu Grupy Azoty S.A.
Najważniejsze inwestycje:
• Projekt Polimery Police
• Wytwórnia nawozów granulowanych w Puławach
• Polskie Porozumienie
Wodorowe
• Rozwój obszaru druku 3D
Wyniki Grupy Azoty w II
kw. 2020 roku były w istotnej mierze kształtowane przez
obecną sytuację w otoczeniu
rynkowym związaną z pandemią COVID-19. Pomimo
wymagającego otoczenia

rynkowego, w drugim kwartale ostatecznie sfinalizowane
zostały prace związane z zapewnieniem finansowania
kluczowej inwestycji Grupy
Azoty – projektu „Polimery
Police”.
Grupa Azoty odnotowała
w II kwartale zysk netto na
poziomie 57 mln zł. Oznacza to wzrost (o 22 mln zł)
wobec analogicznego okresu 2019 roku. Na poziomie
skonsolidowanym Grupa odnotowała w II kw. 2020 roku
przychody ze sprzedaży na
poziomie 2269 mln zł, czyli
o 469 mln zł mniej niż w analogicznym okresie 2019 roku.
Wynik EBITDA ukształtował
się na poziomie 315 mln zł,
a marża EBITDA na poziomie
13,9%, co oznacza wzrost
o odpowiednio 29 mln zł
i 3,4 p.p. r/r.
W ujęciu narastającym
w pierwszych 6 miesiącach
2020 roku Grupa wygenerowała 5373 mln zł przychodów ze
sprzedaży, 753 mln zł wartości
EBITDA i 14,0% marży EBITDA, skutkując obniżeniem tych
wartości względem ubiegłego

roku o 730 mln zł (przychody),
123 mln zł (EBITDA) i 0,3 p.p.
(marża EBITDA).
Działania w związku z pandemią COVID-19:
• Grupa Azoty aktywnie włączyła się w walkę z pandemią i bardzo szybko podjęła
decyzję o wsparciu instytucji
i jednostek zwalczających
pandemięCOVID-19
• 3200000 zł darowizny
na rzecz instytucji i jednostek zwalczających COVID-19 (po 750000 zł od
Grupa Azoty SA, Grupa
Azoty ZAKSA, Grupa Azoty
Zakłady Chemiczne Police
SA i 950000 zł od Grupa
Azoty Zakłady Azotowe
„PUŁAWY” SA)
• Środki te spółki Grupy
Azoty na bieżąco przekazywały w porozumieniu
z Ministerstwem Zdrowia
i Ministerstwem Aktywów
Państwowych szpitalom, zakładom opieki zdrowotnej
i służbom sanitarnym zlokalizowanym przede wszystkim w regionach, z których
wywodzą się poszczególne spółki

• Darowizny miały charakter pieniężny i rzeczowy. Te
ostatnie obejmowały m.in.
specjalistyczny sprzęt medyczny, lekarstwa i środki
higieniczne
Grupa Azoty na bieżąco podejmuje działania minimalizujące wpływ skutków pandemii
na działalność m.in. poprzez
wykorzystanie dostępnych na
rynku rozwiązań wspierających zarządzanie kapitałem
obrotowym oraz dostosowanie wolumenu produkcji do
możliwości sprzedaży.
W związku z odnotowanymi spadkami przychodów
Jednostka Dominująca oraz
niektóre spółki zależne podjęły
kroki, aby skorzystać z mechanizmów dofinansowania w ramach Ustawy z dnia 2 marca
2020 roku o szczególnych
rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych,
w wersji 4.0.
Źródło: Grupa Azoty
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Reprezentant Polski na EuroSkills.

Józef Dworakowski - Prezes PIGMIUR oraz (od lewej) Miłosz Augustyn, Marek Wiącek, Piotr Bryszak
17 września w Katedrze
Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu odbył się finał
eliminacji, którego zwycięzca będzie reprezentował
nasz kraj na zawodach EuroSkills 2020 w konkurencji
technika maszyn rolniczych
i budowlanych.

W finale w szranki stanęli laureaci ubiegłorocznego
konkursu Młody Mechanik
na Medal organizowanego
przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych, którzy przez cały rok
przygotowywali się do tych
zmagań pod kierunkiem dr
Mirosława Czechlowskiego

będącego pracownikiem Katedry Inżynierii Biosystemów,
a jednocześnie pełniącego
funkcję eksperta w WorldSkills Poland.
W trakcie finału zawodnicy:
Miłosz Augustyn, Piotr Bryszak i Marek Wiącek musieli
zmierzyć się z trzema zadaniami przygotowanymi przez

ekspertów: dr Czechlowskiego oraz Sebastiana Baweja
i Przemysława Gliwę reprezentujących marki Steyr oraz
Pöttinger, będące sponsorami
konkurencji Technika maszyn
rolniczych i budowlanych na
zawodach w Grazu.
Pierwsze z zadań polegało
na pomiarze wydatku pompy

hydraulicznej w ciągniku Steyr
4100 Multi. Jednak wcześniej
zawodnicy musieli zlokalizować i usunąć usterkę polegającą na zwarciu w obwodzie
czujnika prędkości obrotowej wału korbowego silnika.
W drugim zadaniu finaliści
mieli zainstalować pasy napędzające zgniatacz pokosów
w kosiarce Pöttinger Nova Cat
302 RBC, a sedno zadania polegało na dokonaniu regulacji
osiowości kół pasowych oraz
rolki napinającej. Trzecie zadanie, polegało na wykonaniu próby kręconej w siewniku
Pöttinger Terrasem C4 Artis.
Pierwsze z zadań okazało
się na tyle trudne, że żaden
z zawodników nie dokonał wymaganego pomiaru, a tylko
jeden z nich zdołał uruchomić
silnik ciągnika. Drugie zadanie
ukończyli wszyscy zawodnicy,
choć tylko jeden bezbłędnie.
Zdecydowanie najprostszym
zadaniem okazało się wykonanie próby kręconej w siewniku.
Za każde z zadań można było
uzyskać maksymalnie 20 punktów, a do punktacji uzyskanej

Znamy najlepszych Mechaników

w Poznaniu zawodnikom doliczono punkty zdobyte podczas
dwóch pierwszych zadań finału zrealizowanych 4 września
w Warszawie, podczas szkolenia
w firmie Bosch Rexroth.
Po podliczeniu wszystkich
punktów okazało się, że bezsprzecznym zwycięzcą finału
jest Marek Wiącek, który zdobył 84 punkty ze 100 możliwych do zdobycia. Drugą
lokatę zajął Miłosz Augustyn,
który zgromadził 60 punktów,
a na najniższym podium stanął
Piotr Bryszak, który przegrał
rywalizację o drugie miejsce
zaledwie jednym punktem.
Dzięki temu zwycięstwu Marek Wiącek dołączył do polskiej
reprezentacji na konkurs EuroSkills 2020, który ze względu
na pandemię Covid-19 został
przesunięty z września br.
na styczeń 2021 r. Na zawodach w Grazu (Austria) nasz
kraj reprezentować będzie
17 zawodników startujących
w 16 konkurencjach.
Źródło: Polska Izba Gospodarcza
Maszyn i Urządzeń Rolniczych
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych od lat realizuje projekty
edukacyjne.

Mechanik na Medal - zwycięzcy 2020
Kolejna IX edycja konkursu
„Mechanik na Medal” oraz
VIII konkursu „Młody Mechanik na Medal” organizowanych przez PIGiUR została
zakończona.
Konkursy znakomicie przyjęły się zarówno wśród aktywnych zawodowo mechaników
jak i uczniów szkół średnich,
którzy dopiero w przyszłości

zamierzają wykonywać ten
zawód. Co roku finały konkursów odbywały się podczas
wystawy AGRO SHOW. Tym
razem zarówno cześć praktyczna jak i teoretyczna obu
konkursów, odbyła się w Zespole Szkół Przyrodniczych
w Poznaniu.
Czterech zawodników
przystępujących do finału

konkursu „Mechanik na Medal” podobnie jak w latach
ubiegłych musiało rozwiązać
test składający się z 10 pytań.
W drugiej części konkursu
mechanikom przyszło zmierzyć się z trzema zadaniami
praktycznymi.
Po podliczeniu wyników
laureatami tegorocznego konkursu „Mechanik na Medal”
zostali:
1 miejsce – Krzysztof Szostek
pracownik firmy PHU Perkoz
Sp. z o.o. z Brodnicy
2 miejsce – Michał Gużyński
z firmy PPHU ZIP Agro
3 miejsce – Michał Toczyski
z P.W. Księżopolski
W przypadku konkursu
„Młody Mechanik na Medal”,
przeprowadzenie konkursu
w jednym miejscu, jakim jest
technikum rolnicze, pozwoliło
na zwiększenie liczby zadań
praktycznych, realizowanych
przez uczestników konkursu.
W finale konkursu wystąpiło

9 najlepszych młodych mechaników, uczniów szkół
średnich, którzy wyprzedzili
niemal 200 osób, uzyskując
najwyższe wyniki podczas
rozwiązania testu umieszczonego na stronie Polskiej
Izby Gospodarczej Maszyn
i Urządzeń Rolniczych.
Podobnie jak w przypadku
konkursu „Mechanik na Medal” finał składał się z dwóch
części: testu sprawdzającego
i zadań praktycznych. Test
sprawdzający zawierał 15 pytań z zakresu programu nauczania w średnich szkołach
technicznych o profilu rolniczym lub agrotoronicznym.
W drugim etapie uczniowie
mieli do wykonania cztery
zadania praktyczne. Rywalizacja była bardzo zacięta. Po
podliczeniu wyników laureatami konkursu „Młody Mechanik na Medal” w 2020 roku
zostali:
1 miejsce - Paweł Oleszczyk

Młody Mechanik na Medal - zwycięzcy 2020
– ZS CKUR w Dobryszycach
2 miejsce – Rafał Piechaczek
– ZS w Komornie
3 miejsce – Sławomir Łukomski – ZS Przyrodniczo-Usługowych w Gnieźnie
Laureaci tegorocznego
konkursu wraz z Markiem
Wiąckiem, który będzie reprezentował nasz kraj na

zawodach EuroSkills w Austrii w styczniu, walczyć będą
o możliwość wyjazdu na zawody WorldSkills do Szanghaju,
które odbędą się we wrześniu
2021 roku.
Źródło: Polska Izba Gospodarcza
Maszyn i Urządzeń Rolniczych
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Kukurydza - wykorzystanie na cele spożywcze
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3

Kukurydza, obok ryżu i pszenicy, jest najważniejszą rośliną uprawną w Świecie.
Pod względem powierzchni gatunek ten zajmuje drugie miejsce, natomiast pod
względem wielkości produkcji
- pierwsze. W Świecie kukurydza uprawiana jest na ok.
188 mln ha, a poziom produkcji ziarna kukurydzy osiągnął
1,2 mld ton.
Najważniejszymi producentami kukurydzy są Stany Zjednoczone Ameryki Północnej
(ok. 36% produkcji), Chiny
(ok. 23%) oraz Brazylia (ok.
7%). Kraje Unii Europejskiej
produkują łącznie ok. 6% światowej produkcji.
W Polsce w ostatnich latach
areał uprawy kukurydzy przekroczył 1,2 mln ha.
Kukurydza (Zea mays L.),
nazywana „królową zbóż” na
dobre zadomowiła się w krajobrazie polskiej wsi, a produkty
spożywcze wytwarzane z jej
ziarna są powszechnie dostępne w sklepach.
Kukurydza nie tylko
na paszę
Kukurydza jest zbożem
o niezwykle wszechstronnym zastosowaniu, dotyczącym wszystkich części rośliny.
Dominującymi kierunkami
użytkowania kukurydzy jest
uprawa na ziarno oraz na kiszonkę z całych roślin. Coraz
większe znaczenie zyskuje również uprawa kukurydzy na cele
energetyczne (biogaz, bioetanol). Kiszonka z kukurydzy jest
podstawową paszą energetyczną i objętościową w żywieniu
bydła mlecznego i opasowego.
Ziarno kukurydzy ma zastosowanie, przede wszystkim, jako
pasza w żywieniu wszystkich
grup zwierząt gospodarskich
– monogastrycznych i przeżuwających, również w produkcji ryb.
W wielu krajach jest ono
bardzo ważnym, niekiedy
podstawowym, składnikiem
produktów spożywczych
dla ludzi.
Najwyższe spożycie produktów z kukurydzy w przeliczeniu na mieszkańca występuje
w Afryce (52-328 g/osobę/
dzień) oraz w Meksyku (267g/
osobę/dzień). Z ziarna kukurydzy wytwarzana jest cała
gama wartościowych produktów spożywczych.
Płatki kukurydziane, kaszka

kukurydziana oraz kukurydziane chrupki, to dla wielu
z nas smaki nieodłącznie kojarzące się z porannym śniadaniem, oraz beztroskimi
czasami dzieciństwa.
Do produkcji tych kukurydzianych przysmaków,
wykorzystywane jest ziarno kukurydzy zwykłej, tzw.
szklistej, typu flint (Zea mays
ssp. indurata Sturt.). Odmiany typu flint charakteryzują
się krótkim FAO, czyli indeksem wczesności zbiorów. Są to
odmiany, które osiągają dojrzałość ziarna we wrześniu
do połowy października, i są
z tego powodu bardzo dobrze
przystosowane do polskiego
klimatu. Ziarniaki typu flint
są zaokrąglone, gładkie i błyszczące. Ten typ ziarna charakteryzuje się wysokim udziałem
bielma twardego w strukturze
ziarniaka. Tylko ziarno spełniające określone parametry
może być wykorzystywane
w celach młynarskich.
Specyficznym parametrem
służącym do określania zawartości szkliwa w ziarnie
kukurydzy jest jego gęstość
podana w kg/hl. Na gęstość
ziarna wpływ mają również
warunki jego suszenia. Poddanie ziarna działaniu zbyt
wysokiej temperatury powoduje uszkodzenia termiczne
ziarna (przebarwienia), pęknięcia bielma oraz nadmierne
przesuszenie ziarna (<13% zawartości wody). Wilgotność
ziarna przeznaczonego dla
celów młynarskich nie powinna przekroczyć 14,5%.
Odpowiednia wilgotność
ziarna pozwala na jego długie
przechowywanie oraz na skuteczną obróbkę mechaniczną
w procesie mielenia.
Z wynalezieniem płatków
kukurydzianych związana jest
ciekawa historia. Doktor John
Harvey Kellogg, pod koniec
XIX wieku, prowadził sanatorium w Battle Creek w stanie
Michigan, USA. John Kellogg,
który był zagorzałym wegetarianinem, chciał opracować
lekkostrawne, jarskie danie
śniadaniowe dla swoich pacjentów. Eksperymentował
z ziarnem różnych gatunków zbóż. Któregoś dnia, zajęty pacjentami, zapominał

o gotującej się kukurydzy.
Chcąc uratować rozgotowane
ziarno, postanowił rozwałkować ugotowaną masę, upiec ją
w piecu, a następnie połamać
na drobne kawałki i zalać mlekiem. Jego pomysł szybko zyskał uznanie wśród pacjentów,
a w kolejnych latach zrewolucjonizował przemysł produktów śniadaniowych w USA.
Pomimo upływu lat, technologia produkcji płatków
kukurydzianych nie uległa
drastycznej zmianie. Ugotowane ziarna kukurydzy są
mielone, przesiewane przez
specjalne sito nadające im
kształt, a następnie wypiekane w piecu. Wybierając
z szerokiego asortymentu
płatków śniadaniowych, należy pamiętać, iż najzdrowsze
i najmniej kaloryczne, są płatki
kukurydziane bez jakichkolwiek słodkich dodatków (np.
polewy, posypki).
Chrupki kukurydziane produkowane są z mąki lub grysu
kukurydzianego. Chrupki kukurydziane bez dodatków, uzyskiwane metodą ekstruzji, są
bogatym źródłem łatwo przyswajalnych węglowodanów
(ok. 71,3 g/100 g chrupek),
a także białek (8,9 g) oraz
błonnika (7,6 g). Zawierają niewiele tłuszczu (w zależności od
producenta od 1 do 3 g/100 g
chrupek). Kaloryczność wynosi ok. 352 kcal/100 g.
Gorąca i pyszna, gotowana
kolba kukurydzy cukrowej to
smakowity element wypoczynku na plaży.
Uprawa kukurydzy cukrowej (Zea mays ssp. saccharata Kórn.) zyskuje w ostatnim
czasie coraz większe znaczenie w areale upraw rolniczych.
W Polsce kukurydzę cukrową
uprawia się na powierzchni
około 10 tys. ha, z czego większość na potrzeby przemysłu
przetwórczego. Znaczący
i wzrastający z roku na rok
jest również rynek świeżych
kolb. Ziarno kukurydzy cukrowej trafia do puszek i w takiej
postaci sprzedawane jest jako
kukurydza konserwowa. Kukurydzę cukrową można przyrządzić na wiele sposobów.
Najpopularniejszym sposobem
jest gotowanie kolby w osolonej wodzie z dodatkiem oleju.

Należy pamiętać, aby
nie przedłużać czasu
gotowania- powinien
on wynosić maksymalnie 3-4 minuty,
do czasu, aż ziarno
nabierze jasnopomarańczowej barwy,
ponieważ zbyt długo gotowana kukurydza cukrowa staje
się twarda.
Wielu z nas nie
wyobraża sobie seansu kinowego bez
chrupiącego popcornu. Do produkcji
tej zdrowej przekąski używa się ziarna
kukurydzy pękającej
(Zea mays ssp. everta Sturt.). Ziarniaki
są drobne i twarde,
o kształcie okrągłym
(kukurydza perłowa) lub zakończone ostrym ząbkiem
(kukurydza ryżowa).
Ziarno tego typu pod
wpływem wysokiej
temperatury wybucha, tworząc charakterystyczne białe
kulki. Bielmo rogowe
jest otoczone szeroką,
delikatną warstwą
bielma skrobiowego
o dużej zawartości
wody. Ziarna kukurydzy pękającej
swoją zdolność do „pękania”
zawdzięczają dużej zawartości
bielma, gęstszemu upakowaniu
włókien celulozowych w łupinach oraz niewielkiemu rozmiarowi. Cechy te wpływają
na zwiększenie przewodnictwa cieplnego ziarna. Popcorn
„pęka” w temperaturze około 190 °C. Gdy temperatura
wewnątrz ziarna przekroczy
punkt wrzenia wody, zawarte
w bielmie białka i skrobia miękną. Para uwięziona w mikroporach skrobi wywiera coraz
silniejsze ciśnienie na łupinę
i ta pęka. Mikropory z parą
gwałtownie rozszerzają się, powodując „puchnięcie” i wyrzucenie na zewnątrz ziarna białej,
miękkiej masy skrobiowo-białkowej. Masa ochładzając się,
sztywnieje i staje się chrupiąca. W domowych warunkach
popcorn można przygotować
na patelni, w mikrofalówce

lub w specjalnej maszynie do
popcornu. Większość popcornu sprzedawana jest w postaci
umożliwiającej przyrządzenie
w kuchence mikrofalowej,
gdzie istotnym elementem są
odbijające i skupiające promieniowanie torebki, w których zachodzi cały proces „pękania”.
Dlaczego warto spożywać
produkty z kukurydzy?
Produkty spożywcze z kukurydzą stanowią cenne źródło
witamin A, B i E, a także magnezu, potasu, wapnia i fosforu
W ziarnie kukurydzy oraz produktach z niego otrzymanych,
znajdziemy również cynk i selen, czyli dwa mikroelementy,
które ograniczają procesy starzenia się organizmu oraz przeciwdziałają nowotworom. Selen
jest również bardzo ważny ze
względu na prawidłową pracę
tarczycy. Warto podkreślić również, iż produkty kukurydziane

nie zawierają w swoim składzie
glutenu. Z tego powodu stanowią one idealne uzupełnienie
diety małych dzieci i rekonwalescentów, oraz chorych
na celiakię. Produkty z kukurydzy zawierają stosunkowo
dużo węglowodanów, dzięki
czemu dostarczają organizmowi niezbędnej energii, a jednocześnie są lekkostrawne.
Kukurydza jest doskonałym
źródłem luteiny i zeaksantyny
– związków, które wywierają
niezwykle korzystny wpływ na
nasz wzrok. Obróbka termiczna
nie wpływa ujemnie na wartość
odżywczą kukurydzy. Tak samo
zdrowe jest jedzenie surowej
kukurydzy cukrowej, jak jej
ziarna w formie gotowanej lub
konserwowanej.
Mgr inż. Monika Żurek
Instytut Hodowli
i Aklimatyzacji Roślin
Państwowy Instytut
Badawczy w Radzikowie

Program promocyjny Polskiego Związku Producentów Kukurydzy.
Sfinansowano z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.
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Podsumowanie PROCAM CUP 2020 Segedyńskie centrum badań
Dotąd był to turniej, w tym roku profesjonalne
treningi piłkarskie.

Jesteśmy już po czwartej edycji
PROCAM CUP 2020! Największego
piłkarskiego wydarzenia dla dzieci
z małych miejscowości i wsi, które
w tym roku odbyło się na zupełnie
innych zasadach niż dotychczas.
Towarzyszyły nam same pozytywne emocje, dodatkowo pogoda
dopisała, więc czego chcieć więcej? W treningach wzięło udział
6 województw, 36 zespołów, ponad
600 zawodników, a nawet kilkanaście zawodniczek! Organizatorzy
wydarzenia, czyli firmy działające
w branży rolniczej PROCAM Polska
i BASF Polska, jak zawsze, stanęli na
wysokości zadania.
Za część sportową odpowiedzialny
był Marcin Dorna, któremu asystował
trener młodszego pokolenia – Marcin
Serafin. Prowadzone zajęcia składały
się z dwóch części: treningowej oraz

meczowej. W części treningowej trenerzy skupiali się na wypracowaniu
prawidłowej techniki młodych zawodników. A w sparingach? Niekoniecznie
ostateczny wynik, a przede wszystkim dobra zabawa. Piłka ma sprawiać
przyjemność, dawać radość i cieszyć,
bo na tak wczesnym etapie, to jest
najważniejsze. I chyba osiągnęliśmy
zamierzone cele, potwierdzeniem tego
może być wielkość zainteresowania
tym wydarzeniem. To pokazuje siłę
polskiej piłki nożnej, przecież każdy
z uczestników PROCAM CUP jest
naszą nadzieją na lepszą przyszłość
piłki nożnej.
Gra w piłkarskiej ekstraklasie jest
marzeniem wielu naszych młodych
zawodników. Uczestnicy treningów
mieli okazję zaprezentować się m.in.
przed szefem szkolenia Lecha Poznań,
Rafałem Ulatowskim. Takie spotkania

są doskonałą okazją do wypatrywania
perspektywicznie przyszłych zawodników i zapisywania sobie nazwisk
tych najbardziej utalentowanych.
Naszemu projektowi PROCAM
CUP od samego początku przygląda
się również były trener Reprezentacji
Polski, Paweł Janas. Jego zdaniem
talenty rodzą się wszędzie, a rolą dorosłych jest odnalezienie ich i wyszlifowanie. I takie cele postawił sobie
właśnie PROCAM CUP, organizując
przedsięwzięcie dla dzieci z obszarów
wiejskich.
Projekt PROCAM CUP 2020 w treningowej odsłonie okazał się strzałem
w dziesiątkę! W dobie pandemii oraz
wszystkich obostrzeń, organizatorzy znaleźli furtkę, by po raz kolejny
zaszczepiać miłość do piłki nożnej
wśród dzieci z małych miejscowości i wsi. Zorganizowanie treningów
i sparingów okazało się być strzałem
w dziesiątkę . Jak podkreślają Michał
Ciszak, prezes PROCAM Polska oraz
Artur Juszczyński, dyrektor sprzedaży
BASF Polska, kolejne edycje wydarzenia przed nami. W jakiej odsłonie?
Czas pokaże. Jedno jest pewne. Łączy
Nas Piłka!
Źródło: PROCAM
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Corteva Agriscience w nowym ośrodku badań na
Węgrzech.

Zespół, który w segedyńskim centrum zajmuje się
hodowlą roślin, prowadzi
badania nad uprawami kukurydzy i słonecznika oraz
rozwija produkty oparte na
elitarnym zbiorze materiału genetycznego Cortevy. Do zadań
zespołu należy doskonalenie
odmian hybrydowych o wysokim potencjale plonotwórczym
i zaawansowanych cechach
agronomicznych, takich jak
wysoka tolerancja na często
występujące Europie kontynentalnej upały. Wcześniejsze
badania nad uprawami prowadzone przez zespół przyczyniły
się do powstania wielu produktów stawianych za wzór na

rynku — takich jak hybrydy
słonecznika ExpressSun® marki Pioneer® wykazujące tolerancję na herbicydy, nasiona
wysokooleinowego słonecznika czy zajmująca czołową pozycję na rynku linia kukurydzy
Optimum® AQUAmax®, również firmowana przez markę
Pioneer®.
Zespół działu zintegrowanych nauk rolniczych (Integrated Field Science) w Segedynie
prowadzi także badania polowe i uprawy eksperymentalne
na potrzeby nowo opracowywanych rozwiązań w zakresie
zwalczania chwastów, insektów i chorób roślin, a także
produktów biologicznych

i technologii zaprawiania
materiału siewnego.
„To bardzo ważny kamień
milowy w historii Corteva
Agriscience. Trzy duże jednostki badawczo-rozwojowe łączą
siły, by wspólnie pracować nad
zaawansowanymi rozwiązaniami dla rolników z Węgier
i innych krajów europejskich.
Dzięki tej integracji tworzymy
kreatywne środowisko dla innowacji i doskonałości operacyjnej, wykorzystując synergie
trzech dotychczas odrębnych
placówek. Zgodnie z ogłoszonymi przez nas niedawno Celami zrównoważonego rozwoju
na 2030 rok konsekwentnie
rozwijamy i wdrażamy innowacyjne i przyjazne dla
środowiska rozwiązania dla
rolnictwa, z pożytkiem dla naszych klientów, konsumentów
i społeczności, którym służymy” — powiedział Abelardo
De La Vega, szef europejskiego
działu hodowli roślin w Corteva Agriscience. […].
Źródło: ITBC Communication
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Segment Agro Grupy Azoty z nową koncepcją komunikacji
Prowadzone działania to proces integracji biznesowej spółek z Grupy Azoty.

To kontynuacja działań rozpoczętych w 2018 roku, kiedy
to cztery spółki Grupy Azoty
- z Tarnowa, Polic, Puław i Kędzierzyna podpisały „Umowę
o współdziałaniu”, zacieśniając jednocześnie współpracę
w obrębie zarządzania obszarem handlu.
- Jak pokazują doświadczenia z ostatnich kilku lat,
decyzja o połączeniu potencjałów i konsolidacji to najlepsza z dróg jaką mogliśmy
obrać. Współpraca w ramach
Grupy daje wielowymiarowe
efekty nie tylko całej Grupie,
poszczególnym spółkom, ale
również krajowej gospodarce.
Zgodnie z pierwotnymi założeniami z 2018 roku, w ramach
segmentu Agro realizujemy
jednolitą strategię i politykę
handlową, której towarzyszą
działania pod wspólną marką.
Chcemy dalej kontynuować
ten kierunek, stąd też wchodzimy w kolejny, tym razem

stricte sprzedażowo-marketingowy etap tej integracji. Nie
mam wątpliwości, że podobnie
jak było dotychczas, pozwoli
nam to zwiększyć efektywność
zarówno na krajowym, jak
i europejskim rynku nawozowym – mówi dr Wojciech
Wardacki, Prezes Zarządu
Grupy Azoty S.A..
Istotną rolę w kształtowaniu systemu komunikacji
segmentu Agro odegrały kwestie związane z Europejskim
Zielonym Ładem. Za pomocą rebrandingu Grupa Azoty
podkreśla jak ważne jest to,
aby w odpowiedni sposób
wykorzystywać dostępne
zasoby naturalne. To świadome działania producenta,
który dostrzega i kładzie nacisk na równowagę pomiędzy
przyrodą, systemami żywnościowymi, a różnorodnością
biologiczną.
Nowy system komunikacji oparty jest na czterech

najważniejszych elementach
gwarantujących zrównoważony rozwój w rolnictwie. Są
nimi: gleba, woda, plonowanie, a także właściwa uprawa
pól, w oparciu o nowoczesne
produkty Grupy Azoty, które
mają praktyczne zastosowanie
w różnych warunkach i dla
różnorodnych upraw.
- Grupa Azoty jako odpowiedzialny podmiot w branży chemicznej dostrzega
obecne zagrożenia związane
z degradacją środowiska naturalnego. Mam na myśli chociażby ciągle pogłębiające się
zmiany klimatyczne, czy też
skutki zdarzeń, którym musi
stawiać czoło europejskie
rolnictwo,[…]. Wychodzimy
naprzeciw obecnym zagrożeniom, wprowadzając na rynek
innowacyjne produkty, profesjonalne doradztwo, a także
nowoczesne cyfrowe technologie, wpisujące się w założenia
Rolnictwa 4.0. Klamrą, która

spina i podkreśla wszystkie te
działania jest właśnie zmiana
naszego systemu komunikacji
– mówi Piotr Zarosiński, Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Handlu Segmentu
Agro, Grupa Azoty S.A.
W najbliższym czasie produkty nawozowe Grupy Azoty
będą sprzedawane w ujednoliconych opakowaniach
w podziale na cztery grupy
produktowe, które symbolizują niezbędne elementy dla
zrównoważonego rolnictwa.
- Każdy z tych elementów
otrzymał swój unikatowy wygląd, kolorystykę, a także symbolikę. Całość jednocześnie
układa się w spójny przekaz,
charakteryzując nasze postrzeganie polskiego nowoczesnego
rolnictwa pod hasłem „Grunt
to Urodzaj” – mówi Sławomir
Zając, Dyrektor Biura Marketingu Segmentu Agro.
Nawozy azotowe – kolor
niebieski to WODA, która

jest jednym z najcenniejszych
zasobów naturalnych Ziemi,
elementem niezbędnym do
produkcji rolnej. W perspektywie nadchodzących 50 lat
braki wody stanowić będą najpoważniejszy czynnik ograniczający produkcję żywności.
Nawozy dwuskładnikowe
– kolor brunatny to GLEBA,
ukazująca zmiany klimatu i działalność człowieka, które obniżają zawartość próchnicy w glebie.
Nawozy Grupy Azoty to produkty innowacyjne, przyjazne
dla środowiska przywracające
glebie równowagę i odpowiednie
wartości odżywcze.
Nawozy wieloskładnikowe – kolor zielony to POLA,
symbolizujące metody uprawy,
które powinno się dostosować
do warunków panujących na
polu. To jeden ze standardów dobrej praktyki rolniczej wspieranej przez Grupę
Azoty. Standardy te dotyczą
przede wszystkim racjonalnej

gospodarki nawozami, ochrony wód i gleb, ochrony różnorodności krajobrazu.
Nawozy azotowe z siarką
– kolor żółty to PLON, jako
wynik tworzenia przez Grupę Azoty technologii, które
efektywnie wykorzystują synergizm pierwiastków i wzajemne ich oddziaływanie na
roślinę, dzięki którym plony
mogą być wyższe.
Pełny system komunikacji obejmie również punkty
handlowe, tablice dojazdowe,
samochody dostawcze, a także
materiały informacyjne w ramach: Grupy Azoty S.A., Grupy Azoty Zakłady Azotowe
Puławy S.A., Grupy Azoty
Zakłady Chemiczne Police
S.A., Grupy Azoty Zakłady
Azotowe Kędzierzyn S.A. oraz
Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych FOSFORY
Sp. z o.o.
Źródło: Grupa Azoty
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Rozsiewacze z POM Augustów
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Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w Augustowie Sp.
z o.o. jest jednym z wiodących
na rynku krajowym producentów rozsiewaczy do nawozów.
Firma stale rozszerza i wzbogaca swoją ofertę produkcyjną,
wychodząc naprzeciw potrzebom rolnictwa zarówno krajowego, jak i zagranicznego.
Augustowska Spółka jest
producentem jednotarczowych rozsiewaczy MOTYL,
które od lat cieszą się ogromną popularnością. Urządzenia
służą do rozsiewania nawozów
granulowanych oraz pylistych
i mogą być – z uwagi na brak
mieszadła – wykorzystywane
do wysiewu nasion, w szczególności traw. W sprzedaży
dostępne są dwa modele różniące się załadunkiem kosza
– 320 i 400 litrów. Rozsiewacz
można dodatkowo wyposażyć w przystawkę do siewu
sadowniczego. Istnieje także możliwość zastosowania
rozsiewacza podczas utrzymania zimowego do posypywania dróg piaskiem i solą
z zainstalowaną przystawką
komunalną.
Zaawansowaną technicznie,
serią rozsiewaczy do nawozów są dwutarczowe rozsiewacze COMPACT, FRUIT,
APOLLO oraz ZEUS. Główne różnice charakteryzujące wymienione rozsiewacze
to pojemność zbiornika (od
600l do 3000l) oraz szerokość
robocza (od 12 do 24 m) –
patrz Tabela 1. Rozsiewacze
pracują jako zawieszane na
3-punktowym układzie zawieszenia (TUZ) kat. II lub III.
Posiadają układ wysiewający,
wyposażony w system Vibro
oraz hydrauliczne sterowanie (zamykanie i otwieranie)
zasuw, podających nawóz na
tarcze rozsiewające. Wszystkie
elementy będące w kontakcie
z nawozem są wykonane ze
stali nierdzewnej, natomiast
rama posiada proszkową powłokę malarską o grubości
150 ÷ 190µm, co gwarantuje długotrwałe zabezpieczenie antykorozyjne. Każdy
z rozsiewaczy może zostać
rozbudowany o nadstawkę zwiększająca załadunek,
dodatkową siatkę filtrującą,
osłonę przeciwdeszczową
lub przystawkę do wysiewu
granicznego.
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Zastosowanie opatentowanego w Europie systemu wibrującego dna (Vibro System),
którego głównym elementem
jest wibrująca podstawa kosza, zapewnia równomierne
i jednostajne dozowanie oraz
podawanie nawozu na tarcze.
Dodatkowo zastosowany system automatycznej regulacji
optymalizującej punkt wejścia
nawozu na tarczę rozsiewającą w zależności od wielkości
wysiewanej dawki sprawia,
że rozwiązane zostały takie
problemy użytkowników jak:
• niszczenie nasion oraz granulatu nawozów przez mieszadło (brak mieszadła),
• brak efektu „mielenia”
nawozu i związane z tym
nagrzewanie się i formowanie brył,
• możliwy wysiew nawozu
w skrajnych warunkach
atmosferycznych,
• uzyskano doskonały wynik nierównomierności
wysiewu, który mieści się
poniżej 5%.
Wśród dwutarczowych
rozsiewaczy można wyróżnić model – rozsiewacz FRUIT, który skierowany jest do
prac specjalistycznych. Oprócz
tego, że może być on zastosowany do wysiewu w uprawach polowych na małych
i średnich powierzchniach,
jest w standardzie przygotowany do wysiewu w sadach
oraz szklarniach. Charakteryzuje się niewielkimi wymiarami gabarytowymi, posiada
przystawkę do wysiewu sadowniczego oraz granicznego. Przezbrojenie rozsiewacza
z pracy na polu z szerokości
roboczej 12 m, do pracy w sadzie na szerokość roboczą od
2 do 5m i odwrotnie zajmuje
mniej niż 1 minutę.
Rozsiewacze dwutarczowe standardowo wyposażone są w wałek odbioru mocy
(WOM), którego długość należy dopasować do własnego
ciągnika wg. dołączonej instrukcji obsługi.
Aby zapewnić wysoką jakość wyrobów, rozsiewacze
produkowane przez POM Augustów Sp. z o.o. są stale unowocześniane i dostosowywane
do potrzeb klientów.
POM Augustów ponadto
posiada w swojej ofercie szeroki wybór przenośników
ślimakowych i pneumatycznych, separatory brony, zamiatarki, urządzenia pompujące
do cieczy oraz wiele innych
maszyn przydatnych w gospodarstwach i nie tylko.

Tabela 1
Model

Motyl

Compact

Fruit

Apollo

Zeus

Pojemność zbiornika
(litry)

320 / 400

600 / 1000

600 / 1000

1000 / 1350

1600 / 3000

Szerokość robocza [m]

do 8

15 / 18

12

15 / 18

18 / 21 / 24

Kategoria TUZ ciągnika

II

I - II

I - II

II

II - III

Prędkość WOM [obr/min]

540

540

540

540

540
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Konkurs „Plony i bony”
Łączna pula nagród to 3 mln zł.

ANWIL S.A. po raz piąty organizuje konkurs dla rolników
zainteresowanych nabyciem
wysokojakościowych nawozów azotowych. Kupno minimum 5 ton nawozów w czasie
trwania konkursu gwarantuje
otrzymanie karty zakupowej
o wartości 200 zł do wykorzystania na stacjach paliw
ORLEN. Każda kolejna tona
to dodatkowe 50 zł. Środki
można przeznaczyć na zakup
paliwa lub innych dowolnie

wybranych produktów. Tegoroczna odsłona jest wyjątkowa, ponieważ pula nagród
gwarantowanych wynosi aż
3 000 000 zł.
Co zrobić, aby zdobyć
kartę zakupową? Należy kupić co najmniej 5 ton nawozów z ANWILU: CANWILU
z magnezem i/lub CANWILU
S z siarką i/lub saletry amonowej, a następnie – w terminie
od 1 października do 30 listopada 2020 r. – zarejestrować

swój zakup:
• wypełniając formularz
na stronie: www.plonyibony.pl;
• dzwoniąc na infolinię konkursu: nr tel. 664 904 600;
• wysyłając SMS/MMS: nr tel.
664 904 600;
• wypełniając ulotkę dostępną w punkcie sprzedaży.
Ponadto, aby dać sobie szansę na jedną z trzech nagród
głównych – kart zakupowych
o wartości 5 000 zł, 10 000 zł
lub nawet 15 000 zł – należy
podczas wypełniania formularza dokończyć zdanie: „Nawozy azotowe z ANWILU…”.
Wybrane zostaną najciekawsze i najbardziej kreatywne
odpowiedzi.
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej: www.plonyibony.pl.
Źródło: Anwil
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Sesja Naukowa IOR – PIB
Rozpoczęła się rejestracja
uczestników na Konferencję
Ochrony Roślin – 61. Sesję
Naukową Instytutu Ochrony
Roślin – PIB. Z uwagi na sytuację
epidemiologiczną i bezpieczeństwo Sesja Naukowa w 2021 r.
prowadzona będzie w nowej
formule.
61. Sesja Naukowa Instytutu
Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego odbędzie się w dniach 10‒12 lutego
2021 roku w Poznaniu. Już dziś
na stronie internetowej wydarzenia (www.snior.pl) uruchomiony
został formularz rejestracji. Znajduje się tam również ramowy
program Sesji Naukowej.
Sesja Naukowa IOR - PIB ma
swoją bogatą, wieloletnią tradycję. Od kilku lat dyskretnie zmienia się formuła tego wydarzenia.
W ramach Sesji od niedawna
organizowane są tematyczne fora
dyskusyjne. Z roku na rok coraz
liczniej uczestniczą w niej przedstawiciele zagranicznych ośrodków naukowych, a znaczenie
Sesji Naukowej, jako wydarzenia
realnie wpływającego na rozwój
rolnictwa, rośnie. Z uwagi na
powyższe zmiany organizatorzy
zdecydowali o wprowadzeniu
nowej nazwy wydarzenia, która
w pełni będzie oddawać jego
charakter. Stąd 61. Sesja Naukowa będzie początkiem nowego
rozdziału w historii spotkań nauki i praktyki rolniczej, i odtąd
będzie realizowana pod nazwą:
Konferencja Ochrony Roślin.

Z uwagi na sytuację epidemiczną, chcąc zapewnić uczestnikom spotkania maksimum
bezpieczeństwa, a jednocześnie
dostęp do najnowszej wiedzy,
organizatorzy zdecydowali
o przeprowadzeniu Sesji Naukowej w nowej formule – online.
– Bezpieczeństwo naszych
Gości jest dla nas priorytetem,
dlatego też podjęliśmy decyzję
o internetowej formie naszego
wydarzenia. Zmieni się jednak
tylko sposób przekazu. Poziom
merytoryczny, zakres omawianych zagadnień, a przede
wszystkim ich wpływ na funkcjonowanie polskiego rolnictwa
pozostaną na tym samym, najwyższym poziomie – mówi prof.
dr hab. Marek Mrówczyński,
Dyrektor Instytutu Ochrony
Roślin – PIB.
Konferencja Ochrony Roślin –
61. Sesja Naukowa realizowana
będzie pod hasłem „Nowe strategie ochrony roślin”, a tematyka przewodnia będzie dotyczyć
dwóch strategii wprowadzonych
przez Komisję Europejską: „Od
pola do stołu” oraz „Na rzecz
bioróżnorodności” – istotnych
z punktu widzenia przyszłości
rolnictwa. W związku z tym
duża część wykładów i wystąpień będzie poświęcona m.in.
zasadom optymalizacji zużycia środków ochrony roślin,
wzrostowi znaczenia metod
ochrony biologicznej w uprawach rolniczych, odmianom
odpornym i tolerancyjnym na

czynniki biotyczne i abiotyczne,
a także nowoczesnemu obliczu
rolnictwa, czyli jego cyfryzacji i robotyzacji w rolnictwie
precyzyjnym.
Tradycyjnie już w czasie Sesji
Naukowej odbędzie się także
forum dyskusyjne „NAUKA –
DORADZTWO – PRAKTYKA”.
Tym razem będzie ono skoncentrowane na zagadnieniach
związanych ze wspomaganiem
decyzji w ochronie roślin rolniczych i ogrodniczych, które
wiążą się bezpośrednio z realizacją Strategii KE.
Uczestnicy otrzymają certyfikaty udziału w Konferencji,
natomiast autorzy wygłoszonych
w czasie Sesji referatów oraz prezentowanych posterów (online)
będą mieli możliwość opublikowania swoich prac naukowych
w czasopismach „Journal of
Plant Protection Research” lub
„Progress in Plant Protection”.
Szczególnym punktem programu Konferencji Ochrony Roślin
będzie też Jubileusz 70-lecia Instytutu Ochrony Roślin – PIB.
Termin:
10-12 lutego 2021 roku, Poznań
Otwarcie Konferencji:
10 lutego 2021 roku o godz. 10:00
Strona Konferencji:
www.snior.pl
Program ramowy:
www.snior.pl/program
Formularz rejestracji:
www.snior.pl/rejestracja
Źródło: Nonoproblemo
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Kärcher neutralny klimatycznie
Ekspert od czystości zadba także o czyste powietrze.

Alfred Kärcher SE & Co. KG
jest obecnie firmą oficjalnie
wspierającą Sojuszu na rzecz
Rozwoju i Klimatu przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Poprzez wspieranie
licznych projektów minimalizujących emisję CO2 w ramach
Sojuszu, rodzinne przedsiębiorstwo przyczynia się do realizacji celów ONZ w zakresie
zrównoważonego rozwoju.
Równocześnie firma działa
w kierunku realizacji własnych
planów związanych z ekologią.
Jednym z celów Kärcher jest
neutralna dla środowiska eksploatacja wszystkich zakładów
firmy na całym świecie już od
2021 roku.
Od kilku lat firma Kärcher stale redukuje powodowaną przez siebie emisję
CO2. W centrum uwagi znajduje się tu poprawa efektywności energetycznej zakładów
i budynków, a tym samym
zmniejszenie zużycia energii
i ochrona zasobów. Oprócz
neutralności COq, wykorzystanie materiałów z recyklingu
w produktach oraz redukcja
ilości tworzyw sztucznych

w materiałach opakowaniowych znajdują się w programie zrównoważonego rozwoju
światowego lidera w dziedzinie
technologii czyszczenia. Wraz
z partnerami współpracującymi z One Earth One Ocean
oraz Globalnym Funduszem
Przyrody Kärcher realizuje projekty mające na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód
morskich przez tworzywa
sztuczne oraz oczyszczanie
wody w krajach wschodzących i rozwijających się.
Sojusz na rzecz Rozwoju
i Klimatu został zainicjowany jesienią 2018 roku przez
niemieckie Federalne Ministerstwo Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (BMZ). W celu
jednoczesnego wspierania
rozwoju i ochrony klimatu
uznaje, łączy i promuje zaangażowanie organizacji pozarządowych, zwłaszcza sektora
prywatnego. Sojusz opiera się
na zaangażowaniu w projekty
kompensacyjne CO2 w krajach
rozwijających się i wschodzących. Oprócz poprawy globalnej równowagi klimatycznej,
projekty te promują również

postęp gospodarczy i technologiczny, ochronę środowiska i poprawę warunków
życia miejscowej ludności.
W przyszłości projekty wspierane przez Sojusz przyczynią
się do osiągnięcia neutralności
klimatycznej, a nawet pozytywnego wpływu człowieka
na klimat.
Opracowując swoją strategię zrównoważonego rozwoju, Kärcher kieruje się celami
zrównoważonego rozwoju
ONZ. Wyznaczają one jednolite globalne standardy dla
priorytetów i celów zrównoważonego rozwoju do roku
2030. 17 celów ma za zadanie
zapewnienie zrównoważonego
rozwoju na całym świecie na
płaszczyźnie gospodarczej,
społecznej, a zwłaszcza ekologicznej. Weszły one w życie
1 stycznia 2016 roku i obowiązują one we wszystkich
państwach członkowskich
do 2030.
Źródło: Kärcher
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Rolnictwo zrównoważone
bliższe rolnikom
Federacja Związków Pracodawców – Dzierżawców
i Właścicieli Rolnych rozpoczyna współpracę z Polskim
Stowarzyszeniem Rolnictwa
Zrównoważonego „ASAP”.
Celem podpisanego porozumienia o współpracy jest
wspólne przybliżanie polskim
rolnikom zrównoważonych
praktyk rolniczych oraz ich
korzyści.
– Termin „rolnictwo zrównoważone” od kilku lat przewija się już w środowisku
rolniczym, ale jeszcze nie do
końca jest znany polskim rolnikom. Dlatego też, chcemy
promować ten model rolnictwa, aby stawał się on bardziej
zrozumiały i w rezultacie

popularniejszy. Wierzę, że prowadzenie produkcji rolniczej
w sposób zrównoważony, czyli
połączenie ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności i opłacalności, pozwoli
nam również zwiększyć akceptację społeczną dla rolnictwa
– mówi Mariusz Olejnik, p.o.
Prezesa Federacji Związków
Pracodawców – Dzierżawców
i Właścicieli Rolnych.
Rolnictwo zrównoważone
to wszelkie działania ograniczające wpływ rolnictwa na
środowisko, umożliwiające
bardziej efektywne i przyjazne
dla środowiska wykorzystanie zasobów, np. gleby, ziemi,
wody, maszyn, środków ochrony roślin, nasion, nawozów

czy energii, przy zachowaniu
opłacalności produkcji rolniczej i akceptacji społecznej.
Polskie Stowarzyszenie
Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” jest niekomercyjną inicjatywą grupy firm
i osób reprezentujących różne
branże łańcucha żywnościowego. Stowarzyszenie podejmuje działania edukacyjne
na rzecz promocji rolnictwa
zrównoważonego w Polsce.
Więcej informacji na: rolnictwozrownowazone.pl.
Źródło: Federacja
Związków Pracodawców –
Dzierżawców i Właścicieli
Rolnych, Beata Trzcińska
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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O czym pamiętać przy uprawie ozimin

REKLAMA

Plonowanie zbóż aż w 50% zależy od nawożenia.

4,5

Plonotwórcza rola tego
czynnika zależy od ilości i wzajemnych proporcji składników
wprowadzanych do gleby
w nawożeniu. Powinno zabezpieczać dostatek wszystkich
makro i mikroskładników.
Niedobory jakiegokolwiek
składnika oznaczają nadmiar
pozostałych, co wpływa na
zwiększone niebezpieczeństwo
ich wymywania i uwsteczniania. Dlatego też w odstępach
4-6 letnich niezbędne jest wykonywanie analiz zawartości
poszczególnych składników
w glebie.
Stacje chemiczno-rolnicze
określą pH gleby oraz zasobność w makro- i mikroelementy. Taka częstotliwość analiz
jest w zasadzie wystarczająca dla wszystkich składników
pokarmowych oprócz azotu.
Bowiem azot jest składnikiem
mobilnym i ocena potrzeb jego
stosowania na danym polu
musi się opierać o wykonywanie kilka razy w ciągu roku
analizy glebowe i roślinne.
Za optymalny poziom zakwaszenia dla danych gleb
można przyjąć pH w przedziale
„ograniczone potrzeby wapnowania” np. pszenica ozima optymalny zakres pH ma
w granicach od 6,1-7,0 (gleby
średnie i ciężkie), żyto ozime –
5,1do 5,5 (gleby lekkie). Żyto
jest najbardziej odporne na zakwaszenie gleby. Jęczmień ozimy jest najbardziej wrażliwy
na niewłaściwy odczyn gleby
i wymaga dla prawidłowego
wzrostu i rozwoju pH od 6,67,0. Pszenżyto ma pośrednie
wymagania między pszenicą
a żytem. U poszczególnych gatunków występuje zróżnicowanie odminowanie jeśli chodzi
o tolerancję na zawartość Al
w glebie. Np. spośród odmian
pszenżyta ozimego największą
tolerancję na zakwaszenie gleby, ma Janko i Kitaro.
Wa p n o w a n i e
gleby
lub stosowanie nawozów

wapniowo-magnezow ych
(dolomitowych) zaleca się pod
przedplon roślin zbożowych
Należy unikać stosowania jednorazowo nadmiernych dawek
wapna i nie powinno się przekraczać na glebach lekkich 2t/
ha wapna w formie węglanowej oraz na glebach średnich
i ciężkich 3-5 t/ha wapna tlenkowego. Należy pamiętać, że
na gleby lekkie najlepsze jest
wapno węglanowe, na gleby
średnie mieszane, zaś na gleby
ciężkie wapno tlenkowe. Jeżeli
zakwaszeniu gleby towarzyszy także niedostatek magnezu na glebach bardzo lekkich
<1mgMg/100g gleby, na glebach
średnich <3 mgMg/100g gleby, zaś na glebach ciężkich <
4mg Mg/100g gleby, to należy
wówczas od 30 do 50% dawki
wapna podać w formie wapna
magnezowego.
Nawozić należy racjonalnie i w optymalnych dawkach.
Zboża ozime w całym w okresie wegetacyjnym potrzebują
najwięcej azotu, niewiele mniej
potasu, a znacznie mniej fosforu tj. stosunek N:P:K wynosi
1,0:0,2:0,7-0,9.
Z zasobów glebowych uwalnia się do gleby 1-2% azotu
do roztworu glebowego> taka
ilość wystarcza na wytworzenie plonu ziarna mieszczącego
się od 1-4 ton, bowiem na wytworzenie jednej tony ziarna
zboża zużywają około 23 kg
N (tab. 1).
Nawożenie azotem zbóż ozimych na dobrych stanowiska
uważa się za zbędne i wykonuje
się je zazwyczaj w całości na
wiosnę. Przesiewnie azot należy stosować jedynie po przedplonach zbożowych w dawce
30kg N na hektar. Można taką
dawkę wnieść w formie nawozu wieloskładnikowego.
Przyczyną nawożenia azotem
po przedplonach zbożowych
jest pozostawienie na polu
słomiastych resztek pożniwnych o szerokim stosunku

C:N. Szczególnie szeroki stosunek C:N jest w słomie pszenicy ozimej 100:1, w słomie
jęczmienia 62:1, natomiast
w przefermentowanym oborniku 18:1. Dostępny w słomie
węgiel pobudza do rozwoju mikroorganizmów, które do budowy swojego ciała korzystają
również z azotu znajdującego
się w glebie, jak i dostarczonego w nawozach mineralnych.
Azot po obumarciu bakterii
staje się dostępny dla roślin.
Szybkość rozkładu materii
organicznej zależy od wielu
czynników środowiska. Warto
pamiętać, że po przedplonach
niezbożowych lepiej przedsiewnie nie stosować azotu,
ponieważ może on powodować
pogorszenie zimowania ozimin oraz szkodzić środowisku
poprzez wypłukiwanie tego
pierwiastka z gleby.
W uprawie wszystkich
zbóż przedsiewnie należy zastosować cała dawkę fosforu
i potasu.
W Polsce blisko 40% powierzchni użytków rolnych
zajmują gleby o niskiej i bardzo
niskiej zawartości przyswajalnego fosforu. Nawożenia zbóż
tym składnikiem nie można
pominąć, ponieważ fosfor
spełnia w metabolizmie roślin
bardzo dużą rolę, stymuluje
wzrost korzeni.
Żyto i jęczmień osiągają
pełnię krzewienia już jesienią, a więc fosfor już jesienią
decyduje o tworzeniu silnych
źdźbeł, i dla tych gatunków
jesienne zaopatrzenie gleby
w fosfor ma istotne znaczenie.
Natomiast pszenica i pszenżyto
mają jeszcze możliwość krzewienia wiosennego, więc ich
pełne jesienne zaopatrzenie
w ten składnik ma mniejsze
znaczenie. Jednak uzupełnienie w brakujący składnik
powinno nastąpić nie później
niż w momencie ruszenia
wegetacji.
Do fazy kwitnienia fosfor

Tabela 1. Pobranie składników mineralnych przez rośliny zbożowe ( kg/t ziarna z odpowiednią
ilością słomy)
Roślina

Stosunek ziarna/słomy

N

P

K

Mg

pszenica ozima

0,9

23,7

4,3

12,6

2,2

jęczmień ozimy

0,9

22,3

4,3

15,6

2,3

żyto

1,1

21,6

4,4

18

2,1

pszenżyto ozime

1

24,1

4,4

17,6

2,1

systematycznie gromadzony
jest w liściach i łodygach. Następnym krytycznym momentem dla zbóż będzie tworzenie
się ziarniaków.
Głównym źródłem zaopatrzenia roślin w fosfor będą
głębsze warstwy gleby, gdyż
jedynie tam dostępny jest fosfor dla roślin ze względu na
istniejącą tam wilgoć, dlatego
istotne znaczenie dla roślin będzie dobrze rozwinięty system
korzeniowy, który umożliwi
pobranie tego składnika. Rośliny również w tej fazie rozwoju korzystają z rezerw fosforu
zawartego w częściach wegetatywnych, w których fosfor
był równomiernie gromadzony przez cały okres wegetacji.
Dlatego roślina powinna być
dobrze zaopatrzona w fosfor
od początku wegetacji.
Dostępność fosforu dla
roślin kształtują właściwości gleby i zwykle na glebach
wilgotnych, przewiewnych
i próchnicznych jest ona większa. Fosfor z nawozów mineralnych w pierwszym roku po
zastosowaniu jest pobierany
przez rośliny zaledwie w 20 30%. Pozostałe ilości fosforu
są zatrzymywane przez glebę.
Przyjmuje się, że w ciągu kilku lat po zastosowaniu wykorzystanie fosforu przez rośliny
dochodzi do 40 -60%. Z tego
względu zaleca się stosowanie
nawozów fosforowych na zapas. Pod wpływem nawożenia
fosforem wzrasta zawartość
tego składnika w wierzchniej
warstwie gleby i to zarówno
jego ogólnej ilości, jak i form
dostępnych dla roślin.
Najbardziej rozpowszechnione są nawozy otrzymywane z fosforytów. Najbardziej
optymalnym terminem stosowania nawozów fosforowych
jest okres po zbiorze przedplonu, a więc przed podorywką,
orką siewną lub przedzimową.
Pogłówne zastosowanie tego
składnika nie wyrównuje głodu fosforowego roślin jesienią.
Fosfor można stosować w tzw.
dawkach skomasowanych, na
2 - 3 lata, na zapas. Oznacza
to, że cała ilość fosforu przeznaczona pod 2 czy 3 kolejno
uprawiane rośliny jest stosowana jednorazowo pod pierwszą
z nich. Ten sposób nawożenia
fosforem jest zalecany jedynie
w gospodarstwach stosujących
wysokie dawki nawozów. Na
glebach o niskiej zawartości
fosforu oraz w gospodarstwach
c.d. art. na str. 12
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Tabela 2. Zalecane dawki podstawowego nawożenia fosforem i potasem pod zboża w zależności
od zasobności gleby.
P2O5 – kg/ha
Zboże

K 2O kg/ha
Zawartość w glebie

b. niska
i niska

średnia

wysoka i
b. wysoka

b. niska
i niska

średnia

wysoka i
b. wysoka

pszenica
jęczmień

90

70

50

120

100

70

żyto,
pszenżyto

80

60

40

100

80

60

stosujących małe ilości tego
składnika lepsze efekty daje
nawożenie coroczne. Nieregularne nawożenie fosforem przyspiesza procesy
jego uwsteczniania w glebie,
czyli obniża jego przyswajalność i ogranicza możliwość
efektywnego uzupełniania
niedoborów.
Fosfor generalnie jest mało
ruchliwy i słabo przemieszcza
się w profilu glebowym. Wyniki badań wskazują, że w zależności od szybkości rozwoju
i budowy korzeni roślin, fosfor
najlepiej pobierany jest z warstwy 10-40 cm. Jednak należy
pamiętać, że im nawóz będzie
lepiej wymieszany z glebą, tym
w większym stopniu będzie
wykorzystany przez roślinę.
Zaleca się utrzymanie zasobności gleb na poziomie
około 15 mg P2O5/100g gleby
by ograniczyć niedobory fosforu w roztworze glebowym.
Przy takiej zasobności gleby
uwzględniając potrzeby roślin,
należy zastosować dodatkowo

co najmniej 10% więcej fosforu, ponieważ jego część ulega
uwstecznieniu.
Potas podobnie jak fosfor
również spełnia bardzo istotną
rolę w metabolizmie roślin.
Nawożenie roślin potasem
jest najprostszym i najtańszym
sposobem zmniejszenia niedoborów wody. Reguluje on
w roślinie gospodarkę wodną.
Zmniejsza się ryzyko utraty
plonu wywołane suszą.
Zawiaduje gospodarką węglowodanami co związane jest
ze zmniejszeniem wymarzania
roślin ozimych. Komórki roślinne są bardziej elastyczne
w wyniku większej zawartości
węglowodanów w błonach komórkowych, przez co w czasie
w mrozów po zamarznięciu
soku komórkowego, a co się
z tym wiąże zwiększeniu przez
niego objętości, rozciągają się
a nie rozrywają, co prowadziłoby do niszczenia rośliny.
Potas jest odpowiedzialny
za tworzenie się związków
występujących w ścianach

komórkowych tkanek mechanicznych roślin, przez
co źdźbła zbóż są grubsze
i sztywniejsze zmniejszając
przez to wyleganie. Kontroluje
też przemiany aminokwasów
i białek a więc zmniejsza porażenie roślin przez choroby
i szkodniki, zwiększa wiązanie
azotu atmosferycznego i efektywność plonotwórczą azotu
nawozowego.
W uprawie zbóż ozimych
na glebach lekkich i średnich, szczególnie po słabym
jesiennym nawożeniu potasem, celowe jest wiosenne pogłówne dokarmianie nawozem
potasowym.
Optymalne nawożenie
potasem aktywizuje enzymy
wpływające na lepsze wykorzystanie przez rośliny azotu,
co w efekcie zwiększa w ziarnie zawartość białka i glutenu
oraz ma korzystny wpływ na
liczbę opadania przy ocenie
ziarna zbóż.
dr hab. Bogusława Jaśkiewicz
prof. IUNG-PIB

Żyto jare czy ozime?
Złoty środek – przewódkowe.
Od lat spada powierzchnia
zasiewów zbóż jarych. Tendencja ta jest spowodowana dużą
różnicą plonowania odmian
jarych i ozimych. Niższe plony
odmian wysiewanych wiosną
wynikają przede wszystkim
z pogłębiającego się niedoboru
wody w glebie i brakiem opadów w okresie wiosny i lata.
Odmiany przewódkowe są
„złotym środkiem”. Można
je wysiewać późną jesienią
lub bardzo wczesną wiosną.
Zasada generalnie jest taka,
iż im późniejszy siew, tym
niższy plon. Przewódki plonują lepiej w porównaniu do
zbóż wysiewanych wiosną,
ponieważ mają szansę lepiej
się rozkrzewić i wykorzystać
zapasy wody, które pochodzą
z jesiennych i zimowych opadów. W nowoczesnej hodowli
stosuje się innowacyjny system
jaryzacji pozwalający roślinom
przejść w stan generatywny

w bardzo szerokim zakresie
temperatur. W warunkach
klimatycznych Polski, niektóre odmiany można wysiać
o każdej porze roku i zawsze
wejdą w stan generatywny –
wytworzą kłosy i ziarno. Najbardziej efektywny czas siewu
ze względów ekonomicznych
to okres od 10 października do
30 kwietnia. Te nowoczesne
odmiany można siać nawet
zimą, gdyż wprowadzone do
nich są geny zimotrwałości.
Świetnie zimują. Odmiany
przewódkowe to alternatywa,
która może zredukować straty
plonów – warto rozważyć ich
włączenie do płodozmianu.
Jesienny termin siewu zapewnia szybszy, niż w przypadku
wiosennego, rozwój początkowy. Wartością nadrzędną
tych odmian jest możliwość
znacznie późniejszego terminu
wysiewu w porównaniu z odmianami ozimymi, bez utraty

plonu, który powodowany jest
krótszym okresem krzewienia
jesiennego. Ta cecha umożliwia produkcję jakościowego
żyta po późnych przedplonach. Odmiany te dojrzewają
w tym samym czasie co ozime. Ważne jest, by zwiększyć
normę wysiewu w przypadku
siewu jesiennego. Standardowo
o 20%. Przy wysiewach wczesnych normę wysiewu zmniejszamy o podobną wartość.
Przewódki są ciekawą alternatywą w przypadku krótszego okresu wegetacji. Plonują
znacznie wyżej niż oziminy
wysiewane z opóźnieniem.
Nowoczesne odmiany
przewódkowe żyta mają
wszechstronne możliwości wykorzystania. Świetnie
sprawdzają się w produkcji na
ziarno, jako uprawa w plonie
głównym, można je uprawiać
w międzyplonie (po kukurydzy
c.d. art. na str. 14
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Ochrona fungicydowa zbóż jesienią
Najlepszym sposobem ochrony zbóż przed chorobami grzybowymi w okresie jesiennym
jest zastosowanie s.cz. fungicydów o szerokim spektrum
działania na różne czynniki
chorobotwórcze, które będą
wzajemnie się uzupełniać.
Ochrona plantacji zbóż
w okresie jesiennym dotyczy
przede wszystkim pszenicy
ozimej i jęczmienia ozimego
w mniejszym stopniu natomiast obejmuje uprawy żyta
i pszenżyta ozimego. Spośród
chorób grzybowych pszenicy
ozimej w okresie jesiennym,
duże zagrożenie może stanowić: mączniak prawdziwy, septorioza paskowana liści i rdza
brunatna, a w jęczmieniu ozimym, oprócz mączniaka prawdziwego, możemy spodziewać
się wystąpienia plamistości siatkowanej jęczmienia oraz rdzy
jęczmienia. Natomiast w przypadku pszenżyta ozimego lub
żyta, może wystąpić porażenie
przez patogen będący sprawcą
rynchosporiozy.
Zasadniczym elementem
podczas podejmowania decyzji o wykonaniu (bądź zaniechaniu) zabiegu w okresie
jesiennym jest po pierwsze:
wystąpienie objawów chorobowych a po drugie: dobór
odpowiednich fungicydów,
które są zalecane do zabiegów
w okresie jesiennym w fazie
krzewienia zbóż.
Niestety fungicydów polecanych w fazie od pełni do końca
krzewienia (BBCH 25-30) nie

jest zbyt wiele. Ponadto przeglądając instrukcje stosowania większości preparatów,
plantator jest informowany
o tym, iż dany fungicyd może
być stosowany zazwyczaj od
początku strzelania w źdźbło
(BBCH 31) aż do, np. fazy końca
kwitnienia (BBCH 69). Bardzo
istotne w tym przypadku są kolejne zapisy, które informują
o tym, iż dany fungicyd może
być stosowany „zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia
pierwszych objawów choroby”.
Tak naprawdę jest to jedna
z najistotniejszych informacji
jakie plantator może uzyskać
z instrukcji stosowania, gdyż
daje mu możliwość poszerzenia
asortymentu fungicydów, które może zastosować w okresie
jesiennym.
W fazie krzewienia pszenicy
ozimej (BBCH 25-30), plantator
ma do dyspozycji następujące
pojedyncze s.cz.: proquinazid
(Halny 200 EC, Talius 200 EC,
Tarot 200 EC), piraklostrobina
(Comet 200 EC), fenpropimorf
(Corbel 750 EC), fenpropidyna (Leander 750 EC), azoksystrobina (Amistar 250 SC),
prochloraz (Mondatak 450 EC),
tebukonazol (Erasmus 250 EW,
Starpro 430 SC) lub gotowe handlowe mieszaniny s.cz.: piraklostrobina + epoksykonazol
(Envoy, Opera Top, Opera Max
147,5 SE), fenpropimorf + epoksykonazol (Duett Star 334 SE),
epoksykonazol + fenpropidyna
(Lotus Top 140 EC), dimoksystrobina + epoksykonazol

dr inż. Tomasz R. Sekutowski
IUNG - PIB w Puławach
Zakład Herbologii i Technik
Uprawy Roli we Wrocławiu
(Swing Top 183 SC), protiokonazol + spiroksamina (Input
460 EC), protiokonazol + biksafen (Aviator Xpro 225 EC),
prochloraz + tebukonazol
+ proquinazid (np. Arbiter
520 EC, Vareon 520 EC, Wirtuoz 520 EC) czy fenpropimorf
+ epoksykonazol + metrafenon
(Capalo 337,5 SE).
W jęczmieniu ozimym
plantator ma do dyspozycji
następujące s.cz. fungicydów: piraklostrobina (Comet
200 EC), tebukonazol (Sparta
250 EW), protiokonazol + tebukonazol (Prosaro 250 EC),
protiokonazol + biksafen (Aviator Xpro 225 EC), fenpropimorf
+ epoksykonazol (Duett Star
334 SE), protiokonazol + spiroksamina (Input 460 EC),
protiokonazol + spiroksamina
+ tebukonazol (Soligor 425 EC).
Natomiast w uprawie pszenżyta ozimego oraz żyta, można
zastosować praktycznie większość tych s.cz. fungicydów,
które są polecane dla pszenicy ozimej.

październik 2020 r. | Raport Rolny
c.d. art. ze str. 12

i na paszę zieloną) czy też
w mieszankach strączkowo-zbożowych. Sprawdzają się
jako surowiec dla biogazowni
w uprawach produkcyjnych
biomasy na przemian z kukurydzą lub sorgo.
Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest odmiana żyta Bojko.
Jest przetestowana i dopuszczona do uprawy we wszystkich
rejonach Polski. Ta przewódkowa odmiana żyta doskonale
nadaje się do upraw ekologicznych, ponieważ dobrze znosi
mało intensywną agrotechnikę
i jest kompleksowo odporna na

choroby zbóż. Przy jej uprawie nie trzeba stosować fungicydów. Dobrze plonuje na
glebach słabych, a przy uprawie intensywnej daje bardzo
wysokie plony. To odmiana
populacyjna. Raz zakupione
nasiona można wysiać jesienią
i wiosną. Wybór tej odmiany
jest więc uzasadniony ekonomicznie.Warto podkreślić, iż
ziarno tej odmiany ma bardzo
dobre parametry jakościowe,
nadaje się do wypieku chleba. Charakteryzuje się odpowiednią lepkością kleiku
skrobiowego i niezbyt wysoką

liczbę opadania. To odmiana
o wszechstronnych możliwościach wykorzystania. Jako
zboże jare przy umiarkowanym nawożeniu na poziomie
50 kg N/ha daje plon około
5 t/ha, a jako żyto ozime przy
umiarkowanym nawożeniu na
poziomie 50 kg N/ha daje plon
5-9 t/ha, w zależności od kompleksu glebowego.
Żyto przewódkowe posiada wydłużony okres siewu.
Zwiększa pewność plonu
w porównaniu z odmianami
jarymi. Warto zatem rozważyć
ten wybór.
Anna Rogowska

Zaprawa nasienna Maxim® Power
Rozszerzenie zakresu stosowania.
Maxim® Power to doskonała
zaprawa nasienna, która dba
o mocniejsze i zdrowsze korzenie we wszystkich zbożach.
Teraz jej zastosowanie zostało
rozszerzone o zwalczanie m.in.
pleśni śniegowej zbóż i traw
czy zgorzeli siewek w uprawie
pszenicy twardej.
Za skuteczne działanie zaprawy Maxim® Power odpowiada unikatowe połączenie
dwóch substancji czynnych:
sedaksanu i fludioksonilu.
Sedaksan to fungicyd należący do rodziny inhibitorów
dehydrogenazy bursztynianowej z chemicznej grupy

karboksyamidów pirazolu.
Cechuje się wyjątkową skutecznością szczególnie przeciwko
ostrej plamistości oczkowej
i odpowiada za zdrowszy,
a tym samym mocniejszy system korzeniowy. Druga substancja czynna – fludioksonil
– wyróżnia się bardzo szerokim
spektrum zwalczanych chorób nawet przy bardzo małych
dawkach, co przekłada się na
bezpieczeństwo ziaren zbóż
objętych zabiegiem.
Teraz, dzięki nowej rejestracji produktu, Maxim®
Power można stosować również w zwalczaniu pleśni

śniegowej zbóż i traw, zgorzeli
siewek (fuzariozy/septoriozy
siewek), śnieci cuchnącej pszenicy, głowni pylącej pszenicy
i ostrej plamistości oczkowej
(rizoktoniozy) w uprawie
pszenicy twardej. Wszystko
to sprawia, że Maxim® Power
jest uniwersalną i bezpieczną
zaprawą nasienną do stosowania we wszystkich zbożach.
Więcej na temat produktu
Maxim® Power na: https://
www.syngenta.pl/uprawy/
zboza/maxim-power
Źródło: Syngenta Polska
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Czym nawozić pogłównie zboża ozime jesienią?
Kształtowanie plonu ozimin zaczyna się już po wschodach.
Wielkość i jakość uzyskanych
plonów w dużym stopniu zależy
od odpowiednio prowadzonej
agrotechniki.
Odpowiednie dobranie jak
też zastosowanie nawozów
w okresie jesiennym pozwala na właściwy rozwój roślin
oraz przygotowanie ich do
przetrwania okresu zimowego. Aby zastosowane nawozy
były efektywnie wykorzystane
przez rośliny zbożowe, należy
wysiewać zboża w terminie
optymalnym dla danego gatunku, co zapewni odpowiedni
rozwój systemu korzeniowego,
a tym samym wpłynie na dobre
pobranie składników odżywczych. Nawożenie mineralne
stanowi nie tylko uzupełnienie
składników mineralnych w glebie ale jest przede wszystkim

jedną z najważniejszych inwestycji w przyszłe plony. Mimo
to stosowanie nawozów mineralnych w Polsce jest bardzo
niskie, co spowodowało wyczerpanie składników pokarmowych w glebie.
Zboża ozime są szczególnie
wrażliwe na jesienny niedobór
fosforu. Rola fosforu jest bardzo
duża. Wpływa on na rozwój
systemu korzeniowego, krzewienie się roślin czy ilość nasion
w kłosie. Rośliny optymalnie
zaopatrzone w fosfor charakteryzuje lepsza odporność na
suszę, zimowanie, wyleganie
i choroby. Największe zapotrzebowanie na fosfor u zbóż
przypada w fazie krzewienia.
Fosfor jest pierwiastkiem mało
ruchliwym w glebie. Wykorzystanie go z nawozów jest

stosunkowo niskie (20-30%),
zależy od odczynu gleby (optymalne pH 6,0-7,2), a także od
jej wilgotności i temperatury.
Zbyt wilgotna lub zbyt sucha
gleba jak również niska temperatura powodują ograniczenia
dla roślin w dostępie do fosforu.
Potas spełnia ważną rolę
w wytwarzaniu przez zboża
związków organicznych: węglowodanów i skrobi. Rośliny,
które są dobrze zaopatrzone
w potas lepiej wykorzystują
zapasy wody, mają większą
odporność na niekorzystne
warunki zimowe. Pierwiastek
ten gromadzony jest w roślinach w początkowym okresie
ich wzrostu, a wykorzystywany w późniejszym okresie
wegetacji. Jesienny termin jest
odpowiedni do zastosowania

tego pierwiastka, jednak łatwo
ulega on wymyciu w głąb profilu glebowego.
Zboża jesienią powinny być
dobrze zaopatrzone nie tylko
w makroelementy, ale także
w mikroelementy, takie jak:
miedź (Cu), mangan (Mn)
i cynk (Zn). W przypadku
jęczmienia i pszenicy ma to
szczególnie znaczenie. Dobre
odżywienie roślin tymi pierwiastkami konieczne jest do
optymalnego przygotowania
ich do zimy oraz przyczynia
się do budowania przyszłego
plonu zbóż ozimych.
W przypadku zastosowania
miedzi i manganu w okresie jesiennym rola ich sprowadza się
do stymulacji rozwoju systemu
korzeniowego oraz krzewienia
zbóż. Wpływa to korzystnie

na późniejsze przezimowanie
roślin. Dotyczy to zwłaszcza
jęczmienia oraz pszenicy, które
są wrażliwe na niskie temperatury. Rośliny dobrze zaopatrzone w miedź posiadają większą
odporność na choroby i niską
temperaturę. Z kolei rola manganu polega przede wszystkim
na stymulacji pobierania fosforu ale także kontroli gospodarki
azotowej w roślinie oraz zwiększeniu zdrowotności roślin.
Zabieg dokarmiania roślin
miedzią i magnezem możemy
wykonać już od początku fazy
krzewienia Można go połączyć
z dokarmianiem azotem, oczywiście tylko w przypadku jeśli
zachodzi taka potrzeba.
Odpowiednie odżywienie
roślin zarówno makro- jak
i mikroelementami wpływa

Dr inż. Marta Wyzińska
Zakład Uprawy Roślin
Zbożowych
IUNG – PIB w Puławach
na prawidłowy wzrost i rozwój
w okresie jesiennej wegetacji,
z całą pewnością ma wpływ
na prawidłowe przezimowanie roślin, a także gwarantuje
roślinom dobry start w okresie
ruszenia wegetacji wiosennej,
co niewątpliwie przekłada się
na wielkość i jakość uzyskanych
plonów ziarna.

Powschodowe odchwaszczanie zbóż ozimych
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Odchwaszczanie zbóż ozimych najlepiej wykonać już jesienią.
Wschod zące chwast y
znacznie łatwiej zwalczyć
niż te dobrze ukorzenione,
w zaawansowanej fazie rozwojowej. Jesienią dodatkowo
możemy określić skład gatunkowy chwastów na plantacji
i odpowiednio dobrać środek.
Taka wczesna eliminacja konkurencji ze strony chwastów
stwarza lepszy start roślinie
uprawnej.
Wśród herbicydów zalecanych do powschodowej,
jesiennej aplikacji są takie,
które również można stosować po siewie zbóż. Są to
środki zawierające diflufenikan (np. Delfin 500 SC, Kinara 500 SC, Matrix, Sempra
500 SC) aplikowane nawet do
końca krzewienia pszenicy,
jęczmienia i żyta. Skutecznie
eliminują gatunki dwuliścienne tj: gwiazdnicę pospolitą,
przetacznik perski, tasznik
pospolity, rumianek pospolity czy jasnotę purpurową.

W celu jednoczesnego zwalczenia miotły zbożowej można zastosować wczesną wiosną (do
fazy 3. liścia pszenicy) prosulfokarb (Boxer 800 EC, Fidox
800 EC, Pluto, Roxy 800 EC),
który skutecznie eliminuje
również przytulię czepną, marunę bezwonną, przetaczniki
i inne gatunki dwuliścienne.
Podobne działanie na chwasty
wykazuje mieszanina flufenacetu z pikolinafenem (Pontos),
którą można zastosować do
końca krzewienia pszenicy,
jęczmienia, pszenżyta oraz
żyta. Wszystkie w/w środki
wykazują zarówno działanie
nalistne, jak i doglebowe dzięki
czemu dodatkowo zabezpieczają plantację przed nowymi
wschodami chwastów.
Liczną grupę środków zalecanych do jesiennej aplikacji w zbożach stanowią
herbicydy nalistne. Wśród
nich znajdują się graminicydy, w skład których wchodzi

pinoksaden (np. Aron 50 EC,
Axial 50 EC, Fraxial 50 EC,
Paxio 50 EC, Piksoden 50 EC).
Można go stosować od 1. liścia pszenicy, jęczmienia, żyta
i pszenżyta i skutecznie eliminować i miotłę zbożową
i wyczyńca polnego. Chcąc
poszerzyć spektrum działania
o gatunki dwuliścienne należy
zastosować już od szpilkowania zbóż mieszaninę diflufenikanu z flufenacetem (np. Bat
600 SC, Battle Delta 600 SC,
Komandos 560 SC, Kompleks
560 SC, Mertil 600 SC, Naceto
SC). Skutecznie ona eliminuje
zarówno miotłę zbożową jak
i chabra bławatka, mak polny, przytulię czepną, marunę bezwonną oraz samosiewy
rzepaku.
Połączenie diflufenikanu
z chlorotoluronem (Sheriff
600 SC, Snajper 600 SC,
Dyplomata 600 SC) również
jest skutecznym rozwiązaniem w walce z chwastami

jedno- i dwuliściennymi.
Wśród środków zalecanych
do powschodowych zabiegów
w zbożach sporą część stanowią herbicydy, które zawierają
substancje z grupy pochodnych sulfonylomocznika. Znajdują się w tej grupie między
innymi preparaty zawierające
chlorosulfuorn (np. Agrosulfuron 750 WG, Arubis 60 SG,
Spoton 50 SG, Surfer 50 SG).
Można je aplikować w pszenicy, pszenżycie i życie od fazy
1. liścia w celu skutecznego
zwalczania miotły zbożowej
oraz przytulii czepnej, maku
polnego, gwiazdnicy pospolitej, fiołka polnego, samosiewów rzepaku i przetaczników.
Innymi substancjami z tej
grupy są: tribenuron metylowy
(np. Helm Tribi 75 WG, Helmstar 75 WG, Pleban 75 WG,
Tribex 75 WG) oraz jodosulfuron metylosodowy (Huzar
05 WG). Skutecznie zwalczają one tylko dwuliścienne

gatunki chwastów takie jak:
chaber bławatek, mak polny
czy samosiewy rzepaku.
W etykietach niektórych
herbicydów pojawia się informacja na temat stosowania
środka w przypadku występowania na plantacji odpornych biotypów chwastów na
określoną substancję aktywną
środka. Jednym z rozwiązań,
które możemy wówczas wykorzystać, jest zastosowanie
herbicydów zawierających mieszaninę substancji z różnych
grup chemicznych i o różnych
mechanizmach działania.
W przypadku pojawienia
się odporności chwastów na
herbicydy z grupy inhibitorów
ALS możemy na przykład zastosować mieszaninę flufenacetu z metrybuzyną (Coliseum,
Expert Met 56 WG). Wysoką
skuteczność tego rozwiązania
możemy uzyskać stosując środki na kiełkujące lub znajdujące się w fazie siewek chwasty.

W takich warunkach usuniemy
z plantacji np. miotłę zbożową,
mak polny, marunę bezwonną,
samosiewy rzepaku.
Innym rozwiązaniem może
być mieszanina chlorotoluronu z diflufenikanem i pendimetaliną dostępna w postaci
herbicydu Trinity 590 SC. Aplikowana od 2. liścia pszenicy,
pszenżyta lub żyta skutecznie
zwalcza miotłę zbożową oraz
fiołka polnego, gwiazdnicę pospolita, marunę bezwonną,
przytulię czepną czy samosiewy rzepaku. Należy wszystkie środki aplikować zgodnie
z instrukcjami stosowania,
w których zawarte są informacje odnośnie wrażliwości
chwastów na dany herbicyd
oraz jego dawek i terminów
stosowania.
dr Katarzyna Marczewska-Kolasa
IUNG – PIB,
Zakład Herbologii i Technik
Uprawy Roli we Wrocławiu
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Sukces walki z zarazą, pomór świń znika z Polski

Za wcześnie na szampana, ale przyszłość rysuje się optymistycznie – podsumowuje walkę z afrykańskim
pomorem świń (ASF) minister środowiska Michał Woś. Dzięki rządowemu wsparciu, pracy ponad 100 tys.
leśników i myśliwych, a także zaangażowaniu samych rolników udało się zmniejszyć zarazę.

Afrykański pomór świń to dla
zwierząt śmiertelna i wysoce zaraźliwa choroba. Zwierzęta się
duszą, mają wysoką temperaturę, której nie da się schłodzić,
i masowo padają w męczarniach. Rozprzestrzenienie się
wirusa w Polsce oznaczałoby
katastrofę całych branż: hodowców świń, przetwórstwa i wędliniarstwa, w których pracuje
prawie 100 tys. osób. Dla nas
wszystkich nieopanowanie ASF
doprowadziłoby do lawinowego
wzrostu cen mięsa i wędlin.
Wirus zaatakował kilka
lat temu niemal całą Europę.

W Polsce pierwsze przypadki
ASF wykryto u padłych dzików, które prawdopodobnie
przedostały się do nas z Białorusi w lutym 2014 r. Polskie
władze od razu przystąpiły do
działania, aby uratować polskich
hodowców.
- Afrykański pomór świń występujący w populacji dzików
i w fermach hodowlanych trzody chlewnej stanowi wyzwanie
epidemiologiczne dla całej Europy. Niestety, wiele państw walkę
z wirusem przegrywa i załamują
się tam rynki hodowców i przetwórców. Dlatego w Polsce walka

z ASF od razu stała się priorytetem Ministerstwa Środowiska.
Dzięki naszym błyskawicznym
działaniom nie tylko powstrzymaliśmy wirusa, ale dane wskazują, że powoli znika on z naszego
kraju – podkreśla Michał Woś,
minister środowiska.
Obserwacja i szkolenia
Istotnym elementem walki
z zarazą jest obserwacja dzików.
Dlatego Ministerstwo Środowiska wprowadziło monitoring
terenów Lasów Państwowych,
by jak najszybciej można było
odnaleźć padłe sztuki. W roku
2018 do końca maja leśnicy wykryli 2726 sztuk padłych dzików
zarażonych ASF. Wszystkie dziki
zostały uprzątnięte i zutylizowane. W lasach wybudowano
też ponad 360 km specjalnych
ogrodzeń wokół miejsc stwierdzenia tych przypadków.
Zadbano także o przeszkolenie myśliwych i leśników
z bioasekuracji. Kursy przeprowadziły wszystkie zarządy
okręgowe Polskiego Związku
Łowieckiego. Bioasekuracja to

jeden z filarów walki z ASF. Myśliwi są głównymi odbiorcami
zestawów bioasekuracyjnych
i świetnie sobie z tym radzą,
o czym świadczą liczne kontrole w kontenerach chłodniczych
PIW-u pozytywnie opiniujące
bioasekurację wykonywaną
przez koła łowieckie. Zmiana
obuwia, ubioru, dezynfekcja
dłoni – to elementarne zasady
postępowania, by choroba się nie
roznosiła. Niezwykle ważne są
też maty dezynfekujące na wjazdach i wyjazdach do chlewni.
Wszystkie te działania koordynuje Ministerstwo Środowiska i według danych organizacji
World Animal Health Information System - ASF w Polsce jest
w odwrocie.
- Jest jeszcze za wcześnie, by
otwierać szampana, ale dane są
optymistyczne - przekonuje minister środowiska Michał Woś.
- W walkę z wirusem zaangażowanych jest ponad 100 tysięcy
ludzi: myśliwych, leśników czy
pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Chciałbym im wszystkim

podziękować za trud włożony
w ratowanie polskiej przyrody
i gospodarki. Cieszę się, że mogłem koordynować działania realizowane na wielu poziomach
administracji publicznej, które
przyniosły wymierne efekty w postaci spadku liczby ognisk ASF
w Polsce - dodaje.
Pilnujmy się sami
Podobnie jak w przypadku
COVID-19 dużą rolę w przeciwdziałaniu wirusowi odgrywa samo społeczeństwo. Jeśli
mamy własne świnie, nie należy
ich karmić leśną trawą. Musimy zmieniać obuwie i ubiór po

każdej wizycie w lesie. Pilnujmy
także, aby nikt z naszych domowników nie miał kontaktu
z dzikami.
Właściciele trzody chlewnej
w większości stosują zasady
bioasekuracji, mimo to była
konieczna likwidacja części
stad, które mogły mieć kontakt z wirusem. Ważne jest,
aby niezależnie od okoliczności dbać o właściwą ochronę
trzody i stosować do wszelkich
wskazówek i zaleceń służb sanitarnych. Tylko aktywny udział
w walce z wirusem ochroni kraj
przed ASF.

W roku łowieckim 2019/2020, czyli w okresie od 1 kwietnia 2019 r.
do 31 marca 2020 r. odbyły się 4574102 polowania indywidualne oraz
19176 polowań zbiorowych. Łącznie na terytorium Polski w okresie od
1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. myśliwi pozyskali 412784 dzików. Jest to najwyższe w historii roczne pozyskanie osobników tego
gatunku. Myśliwi skutecznie włączyli się do walki z ASF. Z ekspertyz
zoologów wynika, że populacja dzika odrodzi się bez żadnych perturbacji. Zwierzęta te nie mają w naszej przyrodzie wielu naturalnych
wrogów i bardzo szybko się rozmnażają. Przyrost populacji dzika
w ciągu roku może wynosić nawet ponad 200 procent, a locha może
mieć w jednym miocie nawet 10 młodych.
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Odżywcza rola wapnia

REKLAMA

Rośliny przez cały okres wegetacji
pobierają wapń z roztworu
glebowego.
Rośliny do wzrostu, rozwoju
oraz wydania odpowiedniego
plonu potrzebują składników
pokarmowych pobranych w odpowiednich ilościach i proporcjach a pobierają je głównie przez
korzeń. Z żywieniowego punktu widzenia najważniejsze dla
wzrostu, rozwoju i plonowania
roślin są tzw. składniki niezbędne, bez których roślina nie może
się prawidłowo rozwijać, wśród
tych pierwiastków znajduje się
również wapń.
Zawartość wapnia w suchej
masie roślin wynosi od 0,1 do
0,4%. Więcej wapnia gromadzą rośliny dwuliścienne niż
jednoliścienne. Pierwiastek
ten stanowi ważny składnik
pokarmowy, głównie roślin
oleistych, bobowatych, pastewnych i strączkowych. W związku
z tym, że nie przemieszcza się
w roślinie, objawy jego niedoboru zazwyczaj można stwierdzić na najmłodszych częściach
roślin oraz w owocach. Tempo
nagromadzania wapnia wzrasta
do końca okresu wegetacji co
oznacza, że jest on potrzebny
cały czas. Wapń pełni szereg
funkcji fizjologicznych w roślinie, do najważniejszych z nich
należą:
• pełnienie funkcji strukturalnych, tj. wchodzi w skład
błon i ścian komórkowych,
co gwarantuje wysoką wytrzymałość ścian komórkowych i spójność tkanek,
• reguluje aktywność enzymów w procesach metabolicznych, co wpływa na
wzrost i rozwój roślin oraz
ich plonowanie,
• sprzyja prawidłowemu ukorzenianiu się roślin, przez
co roślina jest w stanie
REKLAMA

Oferujemy najszerszy wybór
wapna nawozowego:
zawierającego magnez
• Oxyfertil® Mg 75/25 w tym MgO min. 25%
• Tlenkowe CaO+MgO min. 70% w tym 25% MgO
bez magnezu
• Węglanowe o zaw. CaO min. 40 i 50% z atestem ekologicznym
• Tlenkowe o zaw. CaO min. 60%
• Oxyfertil® Mix o zaw. CaO min. 60%
• Oxyfertil® Ca 90 o zaw. CaO min. 90%
• Oxyfertil Ca 85 o zaw. CaO min. 85%
węglanowego mielonego
standard frakcja 0-0,5 mm oraz Premium 0-0,09 mm
• Opolwiak • Bukowiak • Wojcieszowiak
granulowanego
Rol-Gran – o zaw. CaO min. 50% – z atestem ekologicznym

Nie ma plonu
bez wapna
KONTAKT
Andrzej.Filipek@lhoist.com
Jakub.Szpytak@lhoist.com

www.lhoist.pl

Dr Piotr Ochal
IUNG – PIB Puławy
pobierać odpowiednie
ilości wody i składników
pokarmowych,
• wapń łagodzi skutki stresów
oraz zwiększa zdrowotność
roślin.
Ilość wapnia w glebie waha się
w granicach od 0,07 do 3,6%.
W glebach naszej strefy klimatycznej pierwiastek ten łatwo
ulega wymywaniu do głębszych
poziomów glebowych, toteż
większość z nich charakteryzuje
się kwaśnym odczynem oraz niską zawartością tego składnika.
Wapń dostarczany jest do gleby w wyniku wapnowania, tzn.
wprowadzania do gleby zasadowych związków wapnia w celu
zobojętnienia kwaśnego odczynu
gleby. Wapń wpływa na rośliny
głównie przez glebę poprawiając
jej właściwości chemiczne, fizyczne i biologiczne. Największy
wpływ na właściwości fizyczne
i chemiczne gleby oraz na żywienie roślin wywiera wapń
wymienny. Stanowi on zdecydowaną większość w kompleksie
sorpcyjnym spośród wszystkich
kationów, a jego zawartość powinna wynosić przynajmniej
65% sumy wszystkich kationów.
Wapń pobierany jest przez
rośliny głównie w wyniku jego
przepływu z wodą. Niedostateczne zaopatrzenie roślin w wapń
może występować w przypadku
c.d. art. na str. 17
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c.d. art. ze str. 16

gleb silnie zwietrzałych, przy niskim pH i małej ilości substancji
organicznej. Spośród wszystkich
składników pokarmowych, wapń
wymywany jest w największych
ilościach. Objawy niedoboru tego
składnika obserwowane są bardzo rzadko i ujawniają się w sytuacji, gdy występują czynniki

zakłócające zaopatrzenie rośliny
w ten składnik, a więc ograniczające rozwój systemu korzeniowego roślin, m.in. zakwaszenie
gleby lub brak wody.
Układając program nawożenia
warto pamiętać, że wapń akumuluje się w starszych częściach
roślin bez możliwości przemieszczania się do organów młodych.

Rośliny przez cały okres wegetacji pobierają go z roztworu
glebowego. Dlatego niezwykle
istotne jest zapewnienie roślinom
stałego dostępu tego pierwiastka.
W uprawie roślin sadowniczych
zaleca się dolistne dokarmianie
tym składnikiem w celu ograniczenia występowania wszelakich
zaburzeń fizjologicznych.

REKLAMA
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Jesienna ochrona rzepaku ozimego

Wczesna jesień to doskonały czas na ochronę rzepaku
ozimego przed chorobami grzybowymi.
Zastosowanie odpowiednio
dobranych s.cz. fungicydów,
umożliwia skuteczniejszą
ochronę plantacji. Ponadto
zastosowanie tzw. fungicydów dwufunkcyjnych, pozwala również na zdecydowanie
lepsze przezimowanie rzepaku
ozimego.
Najważniejsze choroby
i ich zwalczanie
Sucha zgnilizna kapustnych – jest jedną z najgroźniejszych i najczęściej
występujących chorób rzepaku, która może spowodować
obniżkę plonu sięgającą nawet
50%. Źródłem zakażenia są
najczęściej pozostawione na
polu zainfekowane resztki
pożniwne. Pierwsze objawy
można zaobserwować na liściach, już wczesną jesienią.
Najlepszym momentem do
ochrony plantacji przed tym
patogenem jest okres w którym
rośliny rzepaku osiągną fazę
2 liści właściwych (BBCH 12).
Do zwalczania suchej zgnilizny (ale nie tylko) możemy
zastosować wybrane s.cz. z różnych grup chemicznych, np.
tebukonazol (Bounty 430 SC,
Sparta 250 EW, Erasmus
250 EW, Mystic 250 EC),
metkonazol (Caramba 60 SL),
difenokonazol i paklobutrazol (Toprex 375 SC), protiokonazol i tebukonazol (Tilmor
240 EC), metkonazol i chlorek
mepikwatu (Caryx 240 SL),
difenokonazol (Porter 250 EC)
czy tiofanat metylowy (Topsin
M 500 SC). Dodatkową zaletą stosowania tych s.cz. (poza
difenokonazolem i tiofanatem metylu) jest fakt wpływania przez nie na poprawę
zimotrwałości, poprzez np. pobudzenie systemu korzeniowego lub(i) zahamowanie wzrostu
łodygi roślin rzepaku ozimego.
Jednak, aby zastosować takie
środki, rośliny rzepaku muszą być wyrównane, posiadać
przynajmniej 4-6 liści, przy
obsadzie roślin 50-60 szt./
m2, a temperatura podczas
zabiegu powinna oscylować
w granicach 10-12ºC.

Czerń krzyżowych – niemniej czy wręcz podobnie
groźny jest też inny patogen,
wywołujący chorobę o nazwie
czerń krzyżowych, która może
doprowadzić do utraty plonu
nasion na poziomie 20-30%.
Źródłem zakażenia są głównie
pozostawione na polu lub źle
przeorane resztki pożniwne
rzepaku ozimego. Najczęściej
pierwsze słabe objawy obserwowane są już w fazie 1-2 liści
(BBCH 11-12) rzepaku ozimego, natomiast silne porażenie
obserwowane jest zazwyczaj na
4-6 liściu (BBCH 14-16). Dlatego najlepszym okresem do
zastosowania odpowiednich
s.cz. fungicydów jest moment,
kiedy rośliny rzepaku ozimego
osiągną fazą 2-4 liści właściwych (BBCH 12-14).
Do zwalczania czerni krzyżowych możemy zastosować
następujące s.cz. fungicydów: tebukonazol (Helicur
250 EW, Horizon 250 EW,
Syrius 250 EW, Tebu 250 EW),
metkonazol (Caramba 60 SL),
difenokonazol i paklobutrazol (Toprex 375 SC), protiokonazol i tebukonazol (Tilmor
240 EC), metkonazol i chlorek
mepikwatu (Caryx 240 SL),
difenokonazol (Porter 250 EC)
czy tiofanat metylowy (Topsin
M 500 SC).
Szara pleśń – jest to choroba, która pojawia się najczęściej w sezonach ciepłych
z dużą ilością opadów oraz
w warunkach podwyższonej
wilgotności powietrza. Występuje najczęściej na plantacji
placowo, może powodować
straty w plonie na poziomie
10-30%. Źródłem infekcji są
najczęściej porażone resztki
pożniwne. Pierwsze objawy tej
choroby możemy zaobserwować na rzepaku będącym już
w fazie 1-2 liści (BBCH 11-12),
natomiast wyraźne porażenie
obserwowane jest najczęściej
w fazie 3-4 liści (BBCH 13-14).
Najlepszym okresem do zastosowania odpowiednich fungicydów jest faza rozwojowa
rzepaku ozimego, pomiędzy

dr inż. Tomasz R. Sekutowski
IUNG - PIB w Puławach
Zakład Herbologii i Technik
Uprawy Roli we Wrocławiu
4 a 8/10 liściem (BBCH 1418/20). Polecane s.cz. fungicydów, to: tebukonazol (Bounty
430 SC, Starpro 430 SC, Spekfree 430 SC, Troja 250 EW),
metkonazol (Caramba 60 SL)
lub tiofanat metylowy (Topsin
M 500 SC).
Mączniak rzekomy – jest
to choroba występująca sporadycznie jesienią na plantacji
rzepaku, sprzyja jej natomiast
wilgotna i ciepła jesień. Pierwsze objawy występują już na
siewkach rzepaku, przy intensywniejszym porażeniu może
doprowadzić do przerzedzenia
plantacji (zamieranie siewek),
co może skutkować obniżką
plonu na poziomie 10-30%.
Źródłem choroby są porażone
samosiewy rzepaku, chwasty
z rodziny kapustowatych oraz
nasiona. Plantator w okresie
jesieni ma do dyspozycji następujące s.cz. fungicydów:
protiokonazol i tebukonazol
(Tilmor 240 EC) i difenokonazol (Porter 250 EC).
Cylindrosporioza – choroba
rozwija się czasami już jesienią
jednak objawy jej występowania będą widoczne dopiero
na wiosnę. Rozwojowi i rozprzestrzenianiu się choroby
sprzyja ciepła i wilgotna jesień
i zima. Porażenie przez cylindrosporiozę może w skrajnych
przypadkach być przyczyną
spadku plonu nawet o 50%.
Najlepszym okresem do zastosowania odpowiednich fungicydów jest faza rozwojowa
rzepaku ozimego, pomiędzy
4 a 6 liściem (BBCH 14-16).
Polecane s.cz. fungicydów, to:
metkonazol (Caramba 60 SL)
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Zwalczać, ale czym?
18 U R O D Z A J

październik 2020 r. | Raport Rolny

Jesienna ochrona insektycydowa rzepaku
Z roku na rok ubywa preparatów do ochrony insektycydowej rzepaku. Czasowo
dopuszczone do stosowania zaprawy nie rozwiązują wszystkich problemów,
a ponieważ trafiają na rynek
w limitowanej ilości, nie cały
materiał siewny może zostać
zabezpieczony. Jednocześnie
wycofywane są kolejne środki
do aplikacji nalistnej – niestety
w ich miejsce nie pojawiają się
nowe. Tymczasem, w związku z ocieplaniem się klimatu, wzrasta jesienna presja ze
strony szkodników. Z jakich
rozwiązań mogą w takim razie
skorzystać rolnicy?
Coraz cieplejsze i dłuższe jesienie stały się już faktem. Klimat zmienia się, co
ma przełożenie zarówno na
przebieg procesów wegetacyjnych roślin uprawnych,

jak i na wzrost zagrożeń ze
strony rozmaitych patogenów.
Wszystko to sprawia, że konieczne jest zweryfikowanie
dotychczasowych schematów
ochrony i dostosowanie ich do
aktualnych wymogów. Jednym
z efektów ocieplania się klimatu jest wzrastająca w ostatnich
latach jesienna presja szkodników w rzepaku ozimym. Warunki, które temu sprzyjają, to
właśnie dość wysoka temperatura i brak opadów – z czym
mieliśmy do czynienia w ostatnich latach. Dlatego u progu
jesieni nie można zapominać
o ochronie insektycydowej ozimin, chociaż, jak podkreślają
specjaliści, nie będzie to łatwe
zadanie.
Co zagraża rzepakom?
W początkowych fazach
wegetacji rzepaku największym zagrożeniem będą larwy

śmietki, które żerują na bocznych korzeniach młodych
roślin, dzięki którym pobierane są składniki pokarmowe
i woda. Gdy dochodzi do bardzo dużych uszkodzeń, zostaje
właściwie tylko korzeń palowy, rzepaki są coraz słabsze,
przybierają czerwonofioletowy
kolor i można je bardzo łatwo
wyrwać z ziemi. Na plantacji zaatakowanej przez larwy
śmietki rośliny szybko wymarzają i powstają przerzedzenia. Jeśli chodzi o zwalczanie
tego szkodnika, zalecane jest
stosowanie zapraw insektycydowych do ochrony przed
larwami oraz preparatów nalistnych przeciwko dorosłym
formom owadów, które składa jaja.
Rzepak, tak jak większości
roślin uprawnych, jest narażony także na atak mszyc. Ich
kolonie wysysają soki z liści, co
osłabia rośliny, które stają się
bardziej podatne na negatywne
zjawiska pogodowe, występujące zimą. Mszyce mogą również przenosić groźne choroby

Pchełka rzepakowa

Gnatarz rzepakowiec

Śmietka

Tantniś

Mszyca

wirusowe, takie jak wirus
żółtaczki rzepy. Ponieważ
nie ma obecnie skutecznych
preparatów do ich zwalczania, najlepszą metodą ograniczania chorób wirusowych
jest właśnie wyeliminowanie
szkodników.
Jesienią w rzepaku mogą
wystąpić też pchełki rzepakowe i smużkowane. Atakują one rośliny we wczesnych
etapach rozwojowych, czyli
w fazie liścieni lub pierwszej
pary liści. Owady te wygryzają
dziurki w liścieniach i liściach,
co ogranicza ich powierzchnię
asymilacyjną, więc rośliny zostają osłabione już na samym
starcie. Pchełki składają jaja,
a wylęgające się z nich larwy
drążą kanały w ogonkach liściowych, co również pogarsza
kondycję młodego rzepaku.
Mniej powszechnym, ale
bardzo groźnym szkodnikiem jest gnatarz rzepakowiec, atakujący plantacje na
późniejszym etapie wegetacji.
Kiedy dochodzi do masowego
wzrostu liczebności populacji

tych owadów, w ciągu kilku
dni może nastąpić zniszczenie
nawet setek hektarów rzepaku. Charakterystyczne czarne
larwy z garbikiem są bardzo
żarłoczne, wygryzają miękisz
liści, zostawiając jedynie nerwy. Należy pamiętać, że zaprawy insektycydowe zupełnie
nie wykazują skuteczności
w zwalczaniu gnatarza.
Więcej szkodników, mniej
insektycydów
Sytuacja stała się paradoksalna. Z jednej strony – wraz ze
wzrastającą presją szkodników
zwiększa się zapotrzebowanie
na środki do ich zwalczania.
Z drugiej – zmniejsza się liczba
zarejestrowanych substancji
aktywnych i dostępnych na
rynku preparatów. Do niedawna w rzepaku można było
stosować neonikotynoidowe
zaprawy insektycydowe, które eliminowały szkodniki na
bardzo wczesnym etapie rozwoju roślin. Niestety środki
te zostały całkowicie wycofane na kilka lat. Następnie
zapadła decyzja o czasowym

przywróceniu niektórych produktów, jednak tylko częściowo rozwiązało to problem,
ponieważ dopuszczona do
sprzedaży ilość środków nie
wystarcza do zaprawienia
całego trafiającego na rynek
materiału siewnego. Oznacza
to, że również w tym roku nie
wszyscy rolnicy mogli kupić
nasiona rzepaku, zabezpieczone zaprawą insektycydową.
Trzeba również pamiętać, że
skuteczność zapraw nie jest
stuprocentowa: nie zwalczają
one wszystkich szkodników,
szczególnie tych, które występują, gdy rośliny są w bardziej zaawansowanych fazach
rozwoju – dlatego należy korzystać z insektycydów stosowanych nalistnie. Jednak
i tu pula zarejestrowanych
rozwiązań jest niewielka.
Dostępna i sprawdzona
ochrona
Gdy ubywa preparatów insektycydowych, sięgając po
dostępne jeszcze opcje, trzeba zwrócić uwagę, czy dany
produkt ma rejestrację do jesiennego zwalczania szkodników. – Los Ovados 200 SE
i Delmetros 100 SC z naszej
oferty można z powodzeniem
stosować jesienią w rzepaku
– mówi ekspert z INNVIGO.
– Działanie tych dwóch preparatów uzupełnia się, dzięki
czemu skutecznie eliminowane są wszystkie szkodniki
występujące o tej porze roku:
śmietki, mszyce, pchełki, jak
również gnatarz rzepakowiec.
Los Ovados 200 SE zawiera
acetamipryd – związek z grupy
neonikotynoidów o działaniu
kontaktowym i żołądkowym
wobec szkodników (na roślinie
działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie). Delmetros
100 SC to insektycyd na bazie
deltametryny, substancji z grupy pyretroidów, który także
wykazuje działanie kontaktowe i żołądkowe. W przypadku
obydwu preparatów zalecane
jest wykonanie jesienią jednokrotnego zabiegu po wystąpieniu szkodników – środkiem
Los Ovados 200 SE w fazie
BBCH 10-17 (0,25 l/ha),
a Delmetrosem 100 SC w fazie BBCH 12-15 (0,05 l/ha).
W sezonie jesiennym 2020 preparaty te dostępne są w sprzedaży w korzystnym cenowo
zestawie Los Delmetros.
Źródło: RedM,
Małgorzata Pałasz
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Kukurydza w Smolicach

Ostatni czwartek sierpnia w Hodowli Roślin Smolice, to tradycyjnie dzień prezentacji najnowszych odmian
kukurydzy.

Prof. Józef Adamczyk z HR Smolice prezentuje odmiany
Tak było i w tym roku.
Spółka pokazała całe portfolio odmian, łącznie z najnowszymi odmianami z grupy
wczesnej, proponowanymi na
kolejny sezon.

SM Polonia (FAO 200) - odmiana trójliniowa, przeznaczona do uprawy na ziarno.
Plon ziarna duży. Udział ziarna
w masie kolby średni. Ziarno
typu pośredniego pomiędzy

szklistym a zębokształtnym.
Wigor roślin w początkowej
fazie wegetacji średni. Rośliny
średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie.
Odporność na fuzariozę kolb,

głownię kolb i łodyg – średnia, fuzariozę łodyg – duża; na
omacnicę prosowiankę – średnia. Po dojrzeniu ziarna liście
częściowo pozostają zielone.
SM Vistula (FAO 210) - odmiana trójliniowa, przeznaczona do uprawy na ziarno.
Plon ziarna duży do bardzo
dużego. Udział ziarna w masie kolby dość mały. Ziarno
typu pośredniego pomiędzy
szklistym a zębokształtnym.
Wigor roślin w początkowej
fazie wegetacji średni. Rośliny
średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie.
Odporność na fuzariozę kolb
i łodyg, głownię kolb – średnia,
na głownię łodyg – duża; na
omacnicę prosowiankę – średnia. Po dojrzeniu ziarna liście
częściowo pozostają zielone.
SM Grot (FAO 220) - odmiana trójliniowa, przeznaczona do uprawy na kiszonkę.
Plon ogólny suchej masy oraz
plon świeżej masy duży. Wigor

roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny średniej wysokości. Odporność
na głownię kukurydzy na
kolbach – dość duża, na łodygach – średnia. Strawność
roślin średnia.
Jak informuje prof. Józef
Adamczyk, szef hodowli kukurydzy w HR Smolice - w hodowli odmian ziarnowych
kładzie się głównie nacisk na
plon, wczesność, a także brak
wylegania korzeniowego i łodygowego, w tym tzw. green
snapping, zawartość skrobi,
twardość bielma oraz brak mikotoksyn i jest to niezmiernie
ważne – podkreśla prof. dr hab.
Józef Adamczyk.
Natomiast w odmianach
kiszonkowych: plon ogólny
s.m. i jego struktura (wysoki
udział kolb, a więc wysoka
zawartość skrobi), strawność
kiszonki, stay green, tolerancja
na patogeny grzybowe (głownia i fuzariozy).

Jeśli chodzi o odmiany przydatne do produkcji biogazu jest
to maksymalny plon ogólny
biomasy oraz zawartość s.m.
w świeżej biomasie, min. 28%.
Hodowcy w Smolicach cały
czas pracują nad poprawą
tolerancji na stresy biotyczne i abiotyczne.
Na spotkaniu obecny był
także Prezes Spółki, dr Karol
Marciniak który podkreślił
że firma wykorzystuje jedne
z najnowszych technologii
w hodowli umożliwiające skrócenie cyklu hodowlanego. Od
niedawna w HR Smolice działa
także akredytowane laboratorium oceny nasion oraz jest
wdrożony europejski system
kontroli jakości zaprawiania
ESTA. W planach inwestycyjnych jest bardzo nowoczesny
sortownik optyczny do selekcji kolb.

nawet o 40%. Prowadzi to
do optymalizacji kosztów.
Powierzchnie, które są czyszczone gorącą wodą, pozostają
lekko podgrzane co przyspiesza
proces schnięcia.
Skrupulatne czyszczenie
urządzeniami wysokociśnieniowymi Kärcher z podgrzewaniem wody typu HDS
umożliwia osiągnięcie wysokiego standardu higieny.
Można je stosować w celu
dotarcia do miejsc trudno
dostępnych ręcznie, takich
jak: sufity, ściany, podłogi,
okna, bramy, a także kojce dla
zwierząt oraz urządzenia do
pojenia i karmienia. Wykazano ponadto, że mogą również
skutecznie zwalczać bakterie
i wirusy. W rolnictwie znajdą zastosowanie przy pracach
dezynfekcyjnych i czyszczących w oborach, kurnikach,
chlewach, itp. a także posłużą
doskonale do dbania o czystość
maszyn rolniczych i środków
transportu.
Można też zastosować akcesorium WR 50 dostępne w ofercie Kärcher, przeznaczone do

usuwania chwastów za pomocą
gorącej wody pod ciśnieniem.
Połączenie wysokiego ciśnienia i gorącej wody podgrzanej
do 85 C może znacznie zredukować liczbę drobnoustrojów
nieodpornych na wysokie temperatury. Wyniki badań laboratoryjnych dowodzą, że: od
70% do 80% wszystkich mikroorganizmów i patogenów
można skutecznie usunąć za
pomocą wysokociśnieniowych
urządzeń z podgrzewaniem
wody pracujących w trybie
czyszczenia gorącą wodą,
a w trybie czyszczenia parowego można zwiększyć skuteczność do 99,99%.
Pracując w tych wyjątkowych okolicznościach profesjonalnymi urządzeniami HDS
obsługująca je osoba powinna
bezwzględnie posiadać wszelkie środki ochrony osobistej.
Dodatkowo należy także po
skończonej pracy zadbać o dezynfekcję urządzenia.

Źródło: HR Smolice
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Czyszczenie i dezynfekcja w rolnictwie

Zadbanie o odpowiedni poziom higieny i czystość jest istotne wszędzie.

W rolnictwie jednak jest to
wyzwanie szczególne. Koronawirus powodujący chorobę
COVID -19 stanowi poważne
zagrożenie i w walce z nim nie
może być miejsca na kompromisy. Jako, że jest to patogen
nowy, nieznany wcześniej niestety nie można powoływać
się na certyfikowane sposoby jego zwalczania. Badania
naukowe dowodzą jednak, iż
wirus ten ginie w temperaturze wyższej niż 60°C. Firma
Kärcher posiada w swej ofercie
urządzenia wysokociśnieniowe
z podgrzewaniem wody typu

HDS, które mogą pracować
także w trybie czyszczenia
parowego. Wówczas emitują
one parę o temperaturze dochodzącej do 155 °C, która
skutecznie usuwa z różnych
powierzchni patogeny nieodporne na działanie wysokich
temperatur, do jakich zalicza
się koronawirus. Dzięki tym
urządzeniom istnieje także
możliwość pracy ze środkami
czyszczącymi z zastosowaniem
lancy pianowej. Pozwala to
skutecznie wyeliminować zagrożenie osiągając doskonałe
efekty czyszczenia.

Firma Kärcher gwarantuje,
że jej urządzenia z podgrzewaniem wody HDS mogą stanowić istotny element procesu
dezynfekcji. Urządzenia te
z doskonałym efektem były
stosowane w rolnictwie w walce z wirusowymi chorobami
zwierząt gospodarskich tj.
ptasiej grypy i afrykańskiego pomoru świń. Co warto podkreślić ich zakup był
subsydiowany z publicznych
środków, a ich używanie było
rekomendowane przez instytucje publiczne.
Energia cieplna odgrywa

kluczową rolę w przyspieszeniu i poprawie efektywności
procesu czyszczenia. Poza
mechanicznym działaniem
strumienia wody, środkami
czyszczącymi i czasem działania to właśnie temperatura
jest jednym z czterech współzależnych wskaźników, decydujących o efektach procesu
czyszczenia.
Przyrost temperatury o każde 10°C przyspiesza procesy
chemiczne i skraca o połowę
czas reakcji. Zastosowanie
gorącej wody może skrócić
całkowity czas czyszczenia

Źródło: Kärcher
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Ciągniki Puma

CLAAS LEXION z prestiżową nagrodą

Case IH teraz z 6-letnią gwarancją!

Najdłuższa, 3-letnia gwarancja na produkty marki
Case IH wyznaczyła nowe
trendy w branży maszyn rolniczych. Teraz marka idzie
o krok naprzód, proponując swoim klientom aż 6 lat
ochrony przed nieoczekiwanymi kosztami naprawy. Case
IH ponownie udowadnia, że
nie ma rzeczy niemożliwych.
6-letnią gwarancją objęte
są ciągniki z serii Puma 140174 z normą Tier 4B. Maszyny

te cieszą się wśród rolników
doskonałą opinią i są uważane
za najwyższej klasy narzędzia.
Wyposażone są w przekładnię półautomatyczną, automatyczną przełączalną pod
obciążeniem lub przekładnię
bezstopniową CVX oraz najnowsze silniki FPT. Co ważne – ciągniki z serii Puma
marki Case IH są uniwersalnymi maszynami do najbardziej wymagających prac
w gospodarstwach rolnych,

iF DESIGN AWARD to nagroda w dziedzinie designu.
hodowlanych oraz firmach
świadczących usługi dla rolnictwa. Tak długa ochrona maszyny przed nieoczekiwanymi
usterkami, oznacza pewność,
że jesteś zabezpieczony przed
dodatkowymi kosztami, dbając
o płynność działań w przypadku awarii! Rozszerzenie
gwarancji na ciągniki z serii
Puma 140-174 z normą Tier
4B jest możliwe za dodatkową opłatą.
Nie zwlekaj – oferta jest
limitowana! O szczegółach
poinformuje Cię najbliższy autoryzowany Dealer marki Case
IH. Bez problemu odnajdziesz
go tutaj: https://www.caseih.
com/emea/pl-pl/dealer-locator
Źródło: Case IH, Alicja
Dominiak-Olenderek
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Najnowsza propozycja Pronaru
Do 8 ton na jednej osi.

Najnowsza propozycja Pronaru spośród przyczep dedykowanych do przewozu zwierząt
trafiła właśnie do seryjnej produkcji. Model T046H jest już
czwartym rozwiązaniem z tej
rodziny produktów w ofercie
marki. Konstrukcja umiejętnie łączy wysoką ładowność
ze zwrotnością, a zastosowane w przyczepie rozwiązania
pozwalają na szybki załadunek i wyładunek bydła, przy
zachowaniu maksymalnego
poziomu bezpieczeństwa zwierząt podczas przewozu.
Punktem wyjścia do stworzenia nowej przyczepy Pronaru
były szerokie konsultacje z użytkownikami tego rodzaju maszyn na terenie Polski, Niemiec,
Austrii i Szwajcarii. Uważne
wsłuchanie się w ich potrzeby
ułatwiła publiczna prezentacja pierwszego egzemplarza,
podczas ubiegłorocznych, największych w Europie, targów
Agritechnica w Hanowerze.

Kompleksowe testy prototypu,
a następnie serii próbnej maszyny pozwoliły na dalsze udoskonalenia konstrukcji i w efekcie
otrzymania przez nią zielonego
światła dla produkcji seryjnej.
Osiem ton ładowności, przy
dopuszczalnej masie całkowitej o trzy tony wyższej, pozwala na transport od 8 do
10 sztuk bydła, w zależności
od wagi zwierząt. Zastosowane w przyczepie jednoosiowe
zawieszenie hydrauliczne,
pozwala zachować wysoką
zwrotność i dużą swobodę manewrowania nawet w trudnych
warunkach górskich.
Opuszczane hydraulicznie (do 20 cm od podłoża)
nadwozie, w połączeniu ze
standardowo montowanym
oświetleniem pozwalają operatorowi na szybki załadunek
i rozładunek zwierząt niezależnie od miejsca i pory dnia.
Opcjonalne, boczne barierki
wraz z możliwością użycia
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wewnętrznej przegrody nie
tylko ułatwiają sam proces
załadunku i rozładunku, ale
też znacznie zwiększają bezpieczeństwo bydła. Ślizganiu się
racic może również dodatkowo
zapobiegać specjalna, wykonana z granulowanej gumy,
nawierzchnia podłogi.
Na wystawianie głów przez
transportowane zwierzęta poza
obręb części ładunkowej nie
pozwalają wysokie na 1,5 metra ściany, które można nakryć
dołączaną plandeką. Umieszczone z boku przyczepy drzwi
umożliwiają operatorowi stały
dostęp do zwierząt. Skuteczną
redukcję ich stresu zapewnia
hydrauliczny amortyzator,
tłumiący drgania występujące podczas transportu.
Dzięki lakierowanym powierzchniom ścian i odpływów łatwo utrzymać czystość
części ładunkowej, a liczne dodatkowe opcje, jak np. koło
zapasowe, skrzynka narzędziowa, tuba na dokumenty
czy dodatkowa lampa robocza
umożliwiają dostosowanie specyfikacji maszyny do indywidualnych potrzeb i preferencji
użytkownika.
Źródło: Pronar, Michał
Modzelewski
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Kombajn przekonał jury prestiżowego międzynarodowego
konkursu designu w kategorii
„Produkt” dzięki optymalnemu połączeniu ergonomii
i wzornictwa. Miejsce na
najwyższym stopniu podium
kombajnu LEXION to zasługa
przede wszystkim w pełni przeszklonej kabiny, która oferuje
operatorowi dobrą widoczność na wszystkie strony oraz
większego zbiornika ziarna,

zapewniającego wyższą wydajność. - LEXION to pierwszy model CLAAS o autorskiej
stylistyce Y, który otrzymał
takie wyróżnienie – mówi Alain Blind, odpowiedzialny za
design w CLAAS. – […].
Zespół CLAAS Corporate Industrial Design po raz
pierwszy zgłosił swoją kandydaturę do nagrody i od
razu wywalczył złoty medal.
iF GOLD AWARD to specjalne,

dodatkowe w yróżnienie
w konkursie przyznawane produktom, które w szczególnym
stopniu przekonały jury złożone z renomowanych projektantów i przedsiębiorców. Spośród
około 1500 zwycięzców tylko
75 zostało wyróżnionych złotym medalem. Nagroda jest
zatem symbolem wybitnych
osiągnięć i innowacji w dziedzinie designu.
iF DESIGN AWARD to znana na całym świecie nagroda
w dziedzinie designu, która od
1953 roku jest corocznie przyznawana wybranym produktom przemysłowym. W tym
roku ocenionych zostało ponad 7000 zgłoszeń z ponad
50 krajów.
Źródło: CLAAS
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Laureatka konkursu odebrała ciągnik
Konkurs CLAAS Polska „Kup maszynę do zbioru
pasz, wygraj ciągnik CLAAS” rozstrzygnięty!

Zwyciężczyni konkursu,
pani Ewelina A. z Przechlewa, odebrała główną nagrodę
w postaci nowoczesnego i kompaktowego ciągnika CLAAS
ELIOS 230. Pani Ewelina reprezentuje gospodarstwo GOODVALLEY. Drugie miejsce
zajął pan Michał J. z Sulęcinka, a trzecia lokata przypadła
panu Patrykowi K. z miejscowości Brusy.
Uroczyste wręczenie nagród laureatom odbyło się
11.09.2020 r. w siedzibie firmy CLAAS Polska.
Aby wziąć udział w konkursie, należało dokonać
zakupu maszyny CLAAS do
zbioru pasz w terminie od
1.03.2020 do 30.06.2020 r.,
a także czynnie prowadzić
gospodarstwo rolne.

Po zakupie, wypełnieniu
i odesłaniu formularza zgłoszeniowego uczestnicy konkursu
otrzymywali od organizatora
– CLAAS POLSKA – link do
testu, który składał się z 10 pytań i dotyczył marki CLAAS oraz jej produktów. Aby
zwyciężyć, należało nie tylko
udzielić jak największej liczby
poprawnych odpowiedzi, ale
również ukończyć test w możliwie najkrótszym czasie.
Główną nagrodą ufundowaną przez organizatora był
nowoczesny ciągnik CLAAS
ELIOS230, którego cechuje
bardzo korzystny stosunek
masy do mocy – od 33,8 kg/
KM, mały promień zawracania
(3,47 m), a także nisko położony punkt ciężkości, znakomita stabilność oraz świetna

widoczność ze wszystkich stron
kabiny dzięki dużej powierzchni
szyb. Ciągnik doskonale sprawdzi się w każdym gospodarstwie
dzięki ekonomicznemu silnikowi FTP. Ma on pojemność
3,4 l i dysponuje nowoczesną
technologią wtrysku oszczędzającą paliwo. Odpowiednio
dopasowana pojemność skokowa silnika do kompaktowych
rozmiarów ciągnika zapewnia
niskie zużycie paliwa. Dodatkowo 4-cylindrowy silnik gwarantuje elastyczność. Co więcej,
ciągnik CLAAS ELIOS charakteryzuje się niskim poziomem
hałasu w kabinie, która jest
klimatyzowana, z kolei silnik
wyposażono w podgrzewacz
powietrza dolotowego.
Źródło: CLAAS
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Mierzą wysoko!

Utrzymanie wysokiego żywopłotu
nastręcza wielu trudności.
Akumulatorowe nożyce do
żywopłotu PHG 18-45 firmy
Kärcher, zasilane baterią o mocy
18 V sprostają nawet bardzo wysokim krzewom. Bez potrzeby
sięgania po drabinę. Łatwo
i szybko wyczarujesz piękny,
zadbany żywopłot.
Dzięki diamentowo szlifowanemu ostrzu nożyce PHG
zapewniają doskonałe efekty
pracy. Są precyzyjne, dokładne i skuteczne. Długość ostrza
wynosi 45 cm a rozstaw zębów
na poziomie 18 milimetrów
sprawia, że tną nawet grubsze
gałęzie bez żadnego problemu.
Mało tego, posiadają jeszcze
dodatkową funkcję cięcia,
przez co żadne zadanie im
nie straszne. Dzięki specjalnej
przedłużce, o łatwym montażu na szybkozłączce, nożyce
PHG Kärcher radzą sobie nawet
z wyrównywaniem żywopłotów wysokich na cztery metry!
Regulacja głowicy tnącej zapewnia także, że jeśli poczujemy w sobie duszę artysty, to
możemy precyzyjnie kształtować w dowolne formy naszą
zieleń wokół domu. Ścięte pędy
są podmiatane dzięki specjalnej
funkcji, dzięki czemu po pracy
łatwo zaprowadzisz porządek
i ład zbierając z ziemi ścięte
gałązki. Specjalny hak pozwala
ergonomicznie przechowywać
narzędzie w garażu czy piwnicy, gdzie zajmuje ono bardzo
mało miejsca.
Zasilanie baterią to bezsporny atut nożyc PHG. Praca jest
swobodna i dużo łatwiejsza.
A doskonała jakość ogniw baterii litowo – jonowych zapewnia
długą żywotność. Osłona ostrza
stanowi skuteczne zabezpieczenie a pasek na ramię zapewnia
że podczas dłuższej pracy nie
odczujemy zmęczenia i bólu
ramion i rąk.

Platforma bateryjna Kärcher
Platforma bateryjna Kärcher
obejmuje dwa rodzaje akumulatorów z ciągle rosnącą liczbą
maszyn. Z jej pomocą pracują
różnorakie urządzenia Kärcher
i lich liczba stale rośnie: od urządzenia wysokociśnieniowego
przez dmuchawy do liści aż po
wielofunkcyjny odkurzacz.
Cechą wyjątkową tej unikalnej platformy jest jej uniwersalność: akumulatory są
kompatybilne ze wszystkimi
urządzeniami Kärcher tej samej
klasy napięcia, bez względu na
to, czy należą do serii Home &
Garden, czy Professional.
Dzięki temu posiadając kilka urządzeń zasilanych tymi
bateriami możemy zamiennie
używać baterii, gdyż będą one
pasowały do każdej z posiadanych przez nas maszyn. Unikalną
zaletą wszystkich akumulatorów
Kärcher jest wyświetlacz LCD
z technologią czasu rzeczywistego, który oprócz pozostałej pojemności akumulatora dokładnie
wyświetla pozostały czas pracy
i czas ładowania w minutach.
Obudowa akumulatorów jest bardzo odporna na wstrząsy i chroniona przed kurzem i rozpyloną
wodą zgodnie z klasą ochrony
IPX5. Dzięki wydajnemu zarządzaniu temperaturą akumulatory
zapewniają również optymalną
wydajność w intensywnych zastosowaniach, inteligentne monitorowanie ogniw chroni przed
przeładowaniem, przegrzaniem
i głębokim rozładowaniem. Jeśli maszyna nie będzie używana
przez dłuższy czas, sterowany
procesorem, automatyczny tryb
magazynowania baterii Battery
Power zapewnia długą żywotność ogniw.
Źródło: Kärcher
Opracowanie rdeakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

październik 2020 r. | Raport Rolny
Rzucanie
Przewo- Pilarka
dzi
bodźce ramowa

Jednolite
tło
jasnego
koloru

31

Niejedna
w parku

Bruzda,
wyżłobienie

Możliwość,
prawdopodobieństwo, że
coś się
nie uda

Zagrywka
Miasto
z Wawelem
Henryk,
rysownik
i satyryk

Majewski lub
Kobyliński

ZabawPodbrzuna gra
sze
słów

13

3

Centrum
cyklonu

11

Nad
paleniskiem

8

20

W
Rzeczne
opozycji niebezdo
pieczeńpraktyka
stwo

PotoczKoszulka
nie
o kardy- sportowa
nale
Jednostka natężenia
dźwięku

Wynagrodzenie
za pracę

Stop do
lutowania

Śledź
lub dorsz

14

Eland
Kuzyn
wilka

www.raportrolny.pl
28
Kopnie- Drwina, Krymski Górna
wiersz
cie obok szyderczęść
Mickiewipiłki
stwo
tułowia
cza
Szereg
dźwięków

Stolica
Łotwy

12

Człowiek
lękliwy,
bojaźliwy

15

10

34

7

Ssak opryskujący
napastnika
cuchnącą
wydzieliną
Trop
Mieszka
w
chlewie

Przepły- Szekspiwa przez rowski
Cieszyn
król

32

27

19

Górski
żywioł

Czarownik,
znachor

22
Miara
drogich
kamieni

Grekokatolik

25

Materiał
opałowy
Model
Poloneza

24

W ręku
kelnera

29

Przywidzenie

6

Silny
argument

Imię
królów
Norwegii
i Danii

Ze
stolicą
w Bagdadzie

23

UrodziRani
nowe strzałami
ciasto
miłości

Usuwany z
paznokci
Więzienna
herbata

5

21

Roślina
oleista
Wczesna pora

Płuca
miasta

Kojarzy Kończyna po
małżeńampustwa
tacji

2

Sztuczka
Ojciec
chrzestny

Jezioro
w grupie
Wielkich
Jezior

Mocna
muzyka

4

Wielokąt
foremny
Koleje
losu
Element
broni
białej,
garda

Najgrubszy
palec
ręki

Przyprawa
kuchenna

18
Kojarzy
się z
granicą

Załącznik do
umowy

Wypuszczenie
powietrza z płuc

30

Krewniaczka
łasicy

Kolce
przy
butach
taternika

Wybiera
się za
morze

Czułe
na plotki

Próg
rzeczny
Wersja,
odmiana
Jan,
reformator
religijny

Krwawa
bójka

Czas
na sen

17

Litera
grecka

Dawna
waluta
Włoch

Przymusowy
pobór do
wojska

Brat
Kaina
Początek biegu
Podmokły las
Odłamki
rozkruszonego
muru

Zadomowiony
agresor

Podziemna lub
wąskotorowa
Imię
Kurosawy,
reżysera

Płoną
Muzuł- Zarządw
mański
ca
kominku dostojnik folwarku
Przełożony
klasztoru

9

Meta
statku

Okres
dziejowy

Tętnica
główna

1

Amorek

Jadalne
narządy
zwierząt

Przyświeca
działaczowi
Worek
gumowy
z gorącą
wodą

Zdarzenie
Bylina
ozdobna

Figura
bez
kantów

Strój
sędziego

16
Atrakcja
Sopotu

Czołówka listy
przebojów

26

Słynny
krążownik
Delikatność,
umiar

33

Miejsce
dla monarchy

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 34 utworzą rozwiązanie.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12 13 14 15 16

Wydawca:
Wydawnictwo Agencja Rolna
Roman Barszcz
tel.: +48 502 239 165
Mail: roman@raportrolny.pl
83-000 Pruszcz Gdański
Ul. Mickiewicza 1
NIP: 584-141-87-23
Konsultant naukowy:
Dr hab. Ireneusz Kowalik

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27

Redakcja:
Redaktor Naczelny:
Jolanta Malinowska-Kłos
Tel.: 58 308 93 10
e-mail: redakcja@raportrolny.pl
Reklama:
mail: raportrolny@gazeta.pl
Tel. 58 308 93 10
Mobile: +48 508 286 480, +48 502 239 165

28 29

30 31 32 33 34

Sekretariat:
Tel.: 58 308 93 10
Mobile: +48 507 192 797
mail: biuro@raportrolny.pl

Projekty graficzne i skład:
Marcin Ośko
mail: marcin.osko@gmail.com

Mobile: +48 502 744 506

Dystrybucja:
Oddziały wojewódzkie i powiatowe Izb Rolniczych na terenie całego kraju, 18 Oddziałów Terenowych
i Filii KOWR, Oddziały AMPOL-MEROL, Oddziały PROCAM oraz Punkty Kolczykowania Zwierząt

Tworzymy urodzaj

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, ogłoszeń i nadesłanych materiałów.
Materiały prasowe i fotograficzne wykorzystano za zgodą ich właścicieli. Zastrzegamy sobie prawo
do zmian i skrótów nadesłanych tekstów. Prawa autorskie do tekstów i zdjęć oraz opracowania
graficzne reklam zastrzeżone. Redakcja składa serdeczne podziękowania za nadesłane materiały.
Druk: Drukarnia Polskapress

Nowe prasy zwijające KUHN
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Zapewniają stałą, wysoką wydajność w każdych warunkach.

Nowa seria VB 7100 maszyn marki KUHN skierowana
jest do dużych producentów
rolnych i podwykonawców
prac. Zmiennokomorowe prasy zwijające pozwalają na formowanie bel o dużej gęstości,
zapewniają wysoką wydajność
i maksymalną żywotność przy
każdej uprawie i w każdych
warunkach.

Tą maszyną firma KUHN
wyznacza nowe standardy
wydajności pras zwijających.
W serii VB 7100 zastosowano nowy, oczekujący na
przyznanie patentu system
i-DENSE firmy KUHN. To
inteligentne rozwiązanie
z podwójnym ramieniem napinającym umożliwia osiągnięcie gęstości sprasowania

słomy na poziomie 140 kg/m³.
W oparciu o pomiary wykonywane przez czujnik wilgotności system automatycznie
dostosowuje siłę prasowania
do rodzaju uprawy i warunków prowadzenia zbioru bez
ingerencji kierowcy. Przekłada
się to na najefektywniejsze,
z ekonomicznego punktu widzenia, wykorzystanie prasy
bez uszczerbku dla wydajności.
Od podbieracza po wyrzutnik bel – model VB 7100 skonstruowano tak, aby zapewniać
najwyższą wydajność. Prasa
zapewnia wydajność do 30 t/
godz. bez względu na materiał (sianokiszonka, siano lub
słoma). Unikalne połączenie
systemu i-DENSE oraz sprawdzonej czteropasowej i trójwalcowej konstrukcji komory
prasowania stanowi gwarancję
szybkiego i spójnego formowana bel w każdych warunkach
– nawet w przypadku prasowania sianokiszonki. Opracowana przez firmę KUHN
technologia IN TEGR AL

ROTOR zapewnia najefektywniejszy przepływ materiału.
System wiązania siatką z technologią aktywnego rozciągania
gwarantuje stałe naprężenie
siatki oraz trwałość kształtu
formowanej beli.
Prasy VB 7100 charakteryzują się najszybszym na rynku działaniem klapy tylnej.
W ciągu zaledwie 4 sekund
bela zostaje wyrzucona, a klapa tylna ponownie zamknięta.
Dzięki solidnej konstrukcji
prasy z tej serii zapewniają wytrzymałość i niezawodność.
Zastosowanie aż 4 pasów
gwarantuje optymalne prowadzenie materiału w komorze
i prawidłowe formowanie bel.
Odporne na zużycie nadwymiarowe łańcuchy smarowane
są non stop poprzez automatyczny system smarowania.
Zęby rotora są wykonane
z płyty trudnościeralnej
HARDOX®. Główne napędzane walce obracają się na
łożyskach baryłkowych o średnicy 50 mm, a przy walcach

wolnobieżnych wprowadzone
zostały specjalne opatentowane uszczelki marki KUHN.
Konstrukcja uszczelki obejmuje dwa specjalnie opracowane pierścienie, które stanowią
gwarancję ochrony łożysk
przed zanieczyszczeniami.
Kluczowym zagadnieniem
jest prostota eksploatacji
Projektując nową prasę, firma KUHN skupiła się przede
wszystkim na udogodnieniach
dla operatora. Operator może
skoncentrować się na prowadzeniu pojazdu, podczas gdy
prasa kontroluje gęstość prasowania i zużycie energii, co
stanowi jedną z wielu zalet
systemu i-DENSE. Wszystkie
parametry, w tym wskazanie
wilgotności materiału, można
monitorować za pomocą terminalu ISOBUS.
System wiązania siatką ułatwia ładowanie z obu stron
maszyny. Dzięki nowym, oczekującym na przyznanie patentu, wspornikom marki KUHN
siatkę można z łatwością

przeprowadzić z magazynku
do systemu wiązania bez podnoszenia całej rolki. Ponadto
operator ma możliwość załadowania rolki siatki, stojąc
bezpiecznie na ziemi. Zmiana
ilości wykorzystanych noży
tnących nie stanowi żadnych
trudności, dzięki wykorzystaniu sprawdzonej technologii
GROUP SELECTION.
Dwa modele serii VB
7100, tj. 7160 i 7190, formują okrągłe bele o średnicach
1,60 m oraz 1,85 m. Oba są
w pełni kompatybilne ze standardem ISOBUS; intuicyjny
interfejs użytkownika może
być wyświetlany na terminalu ISOBUS ciągnika lub na
terminalach CCI 800 i CCI
1200, dostarczonych przez
firmę KUHN.
Więcej na stronie www.
kuhn.com.pl lub u lokalnego
przedstawiciela KUHN.

o mocy 430 KM – to obecnie
jedna z mocniejszych maszyn
dostępnych na rynku. Szerokość gąsienic od 41 cm do
76 cm zapewnia całkowitą
powierzchnię styku z gruntem większą niż 4,5 m², czyli
jeszcze mniejszy nacisk na
podłoże, niż na przykład
w przypadku kół bliźniaczych.
Nowe ciągniki serii 8 charakteryzują się szeregiem
udogodnień wpływających
na komfort operatora, ale
też wpływającymi na intuicyjność obsługi, np. nowy
joystick CommandPRO wyposażony w 11 konfigurowanych
przycisków. Z kolei rozbudowany interfejs czyni pracę wygodniejszą i jeszcze bardziej
produktywną. Dodatkowo
na komfort pracy wpływają
też takie opcje, jak ustawianie prędkości maksymalnej
i zerowej za pomocą jednego
popchnięcia lub pociągnięcia,
sterowanie biegiem pełzającym
0–5 km/h, czy jednoczesna
aktywność podczas jazdy pedału i joysticka. Przekładnia

daje duże możliwości regulacji
od 50 m/h do 50 km/h.
Wśród testowanych maszyn
znalazł się również ciągnik serii 7R o mocy 330 KM, który
został udoskonalony pod kątem użytkowania. Poprawiono
komfort, użytkowanie – dostęp do punktów serwisowych,
zwiększono też siłę uciągu.
Obecnie moc nowej serii na
rok 2020 wynosi od 230 do
330 KM, zarówno w przypadku silników o pojemności 6,8 l,
jak i 9 l.
- Lepszy dostęp do klamki, szersze schody do kabiny,
przeniesienie klimatyzacji pod
kabinę ciągnika, pneumatyczny, obrotowy fotel z funkcją
podgrzewania i masażu, wyświetlacz do obsługi radia i telefonu, zwiększona o 60 proc.
pojemność lodówki, czy dodatkowo widok z Command
Center na maszynę z czterech
kamer to opcje, które powinny
zadowolić nawet najbardziej
wymagających operatorów –
mówi Karol Zgierski, specjalista ds. produktu John Deere.

W przypadku wyboru ciągników ze średniego segmentu kluczem jest uniwersalność
maszyny. Możliwość doposażenia ładowaczem czołowym,
wykorzystanie ciągnika do
transportu, prac polowych –
to tylko niektóre z zastosowań.
Na uniwersalność wpływ ma
przede wszystkim ładowność,
która w przypadku nowej maszyny 6M wynosi 4,7 t, czyli
nowy ciągnik może cechować
się dopuszczalną masą całkowitą na poziomie aż 10,5 t. Co
to oznacza w praktyce? Otóż
gdy z tyłu zamontowany jest
ciężki pług, a z przodu i przy
kołach obciążniki dla równowagi, maszyna może bezpiecznie poruszać się nie tylko po
polu, lecz też po drogach.
Na wygodę operatora
wpływ ma również nowe
umiejscowienie wyświetlacza
PDU+ na prawym słupku kabiny, na którym wyświetlane
są funkcje AutoTrac.

Źródło: KUHN
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Nowe ciągniki John Deere
Jak się spisały w testach polowych?

Możliwość sprawdzenia
w warunkach polowych
flagowych ciągników John
Deere, w tym m. in. 8RX
z czterema gąsienicami, czy

6M z przekładnią AutoPowr
i systemem AutoTrac otrzymali
uczestnicy pokazów polowych,
które odbyły się w Udaninie
na Dolnym Śląsku.

Maszyną, która w trakcie
pokazów polowych cieszyła
się największym zainteresowaniem był nowy ciągnik
8RX na czterech gąsienicach

Źródło: John Deere Polska
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24 T R A K T O R
REKLAMA

październik 2020 r. | Raport Rolny

