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Zmiany klimatu, nowe zagrożenia i wyzwania związane z ochroną roślin.
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W dniach 11-13 lutego
2020 r. w Poznaniu odbyła się
60 Sesja Naukowa Instytutu
Ochrony Roślin – PIB. Tematem przewodnim był ustanowiony przez Zgromadzenie
Ogólne ONZ „Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin”
(IYPH 2020), którego motto
brzmi: „Chroniąc rośliny,
chronisz życie”. Podczas obrad
sesyjnych poruszano między
innymi tak ważne zagadnienia, jak: wpływ nasilających
się zmian klimatycznych na
ochronę roślin, rozprzestrzenianie się agrofagów powodujących straty gospodarcze
i spustoszenie w środowisku
naturalnym oraz bezpieczeństwo żywności i środowiska.
W pierwszym dniu Konferencji, odbyły się cztery interesujące spotkania,
które zgromadziły licznych
uczestników.
Podczas Forum „Nauka-Szkoły Rolnicze”, został rozstrzygnięty konkurs dla szkół
rolniczych pt. „Integrowana
ochrona roślin -Wizja młodego pokolenia” organizowany
przez IOR - PIB pod kierownictwem dr hab. Kingi Matysiak.

Obrady forum „Nauka
- Doradztwo - Praktyka”
poświęcone były głównie
monitorowaniu zjawiska
uodparniania się agrofagów
na stosowane pestycydy. Wyjaśniano przyczyny powstawania
odporności i sposoby przeciwdziałania temu zjawisku.
Na Forum Nasiennym organizowanym przez IOR –
PIB i Polską Izbę Nasienną
omawiano m.in. zagadnienia
związane ze zmianami klimatycznymi, stosowaniem pestycydów, dyskutowano również
o obrocie materiałem siewnym i regulacjach unijnych
oraz o kondycji ekonomicznej
rolnictwa.
Doktoranci oraz młodzi
pracownicy naukowi zaprezentowali wyniki swoich badań podczas Forum Młodych
Naukowców.
12 lutego, w Novotel Poznań
Centrum, nastąpiło uroczyste
otwarcie jubileuszowej 60. Sesji Naukowej IOR-PIB. Panel
inauguracyjny, prowadzony
przez prof. dr. hab. Grzegorza
Skrzypczaka z Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu,
rozpoczęła premiera filmu pt.

„Od stonki do integrowanej
ochrony roślin, czyli 60 lat
Sesji Naukowych IOR – PIB”.
Następnie głos zabrał Dyrektor
Instytutu prof. dr hab. Marek Mrówczyński, organizator
Sesji Naukowej powitał przybyłych gości oraz przedstawił
tematykę obrad Konferencji.
Niezwykle interesujące wykłady inaugurujące jubileuszową Sesję wygłosili: Krzysztof
Kielak – zastępca dyrektora Departamentu Hodowli
i Ochrony Roślin MRiRW,
Andrzej Chodkowski – główny
inspektor GIORiN, Rosalinda
Scalia – przedstawicielka Komisji Europejskiej, Dyrekcji
Generalnej Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności oraz
Marek Łuczak - prezes firmy
Syngenta Polska (sponsora
głównego Sesji). W swoich
wystąpieniach prelegenci
podkreślali m.in. znaczenie
zagrożenia fitosanitarnego dla
krajów Unii Europejskiej, konieczność wzmożonej kontroli
importowanych towarów oraz
wprowadzania certyfikatów
fitosanitarnych.
Prelegenci poruszyli również
bardzo istotną problematykę

zmian klimatycznych, które
sprzyjają rozprzestrzenianiu
się i zadomawianiu agrofagów
w nowych rejonach, wymuszając tym samym dokonywanie
zmian w programach ochrony
roślin.
Na zakończenie części inaugurującej, podsekretarz stanu
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Białkowski oraz
dyrektorzy IOR - PIB, prof. dr
hab. Marek Mrówczyński i dr
hab. Roman Kierzek, wręczyli
odznaczenia państwowe i resortowe oraz medale „100 lat
ochrony roślin” wyróżnionym
pracownikom i współpracownikom Instytutu. Część
oficjalną uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca „Łany”
Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu.
W tegorocznej Sesji wzięło
udział ponad 500 osób, w tym
przedstawiciele Ministerstwa
Rolnictwa Rozwoju Wsi oraz
najważniejszych instytucji
związanych z rolnictwem
i ochroną roślin.
Na jubileuszową konferencję licznie przybyli
dyrektorzy i pracownicy naukowi instytutów badawczych,

uniwersytetów, wojewódzkich
inspektoratów roślin i nasiennictwa, wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego
oraz firm fitofarmaceutycznych. Uczestnicy Konferencji
wzięli udział w sesjach referatowych i posterowej. Mogli
także uczestniczyć w panelu
tematycznym pt. „Zmiany
klimatyczne i ich wpływ na
ochronę roślin” organizowanym przez głównego sponsora
Sesji - firmę Syngenta Polska.
Podsumowując jubileuszową
60 Sesję IOR - PIB, prof. dr hab.
Marek Mrówczyński podziękował wszystkim uczestnikom
za aktywny udział w tym naukowym wydarzeniu, za liczne
wystąpienia i konstruktywne
dyskusje. Szczególne podziękowania skierował do firmy
Syngenta Polska - głównego sponsora Sesji, oraz do
wszystkich instytucji, które
objęły Konferencję swoim
patronatem.
Więcej na stronie: https://
www.snior.pl/
Źródło: Nonoproblemo,
Alicja Sidorowicz
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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AgroBioTop

Nagroda za zidentyfikowanie genu odporności
ziemniaka na infekcję wirusem Y.

Nagroda AgroBioTop, przyznana po raz trzeci, honoruje
młodych uczonych, których
uznane dokonania z zakresu
biotechnologii przyczyniły się
do rozwoju nauk rolniczych
i wnoszą̨ wybitny wkład
w rozwój rolnictwa. Laureatką
została dr Marta Grech-Baran
z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie. To coroczna indywidualna nagroda
pieniężna, przyznawana przez
niezależną kapitułę, powołaną
przez Komitet Biotechnologii
PAN. Wysokość nagrody, fundowanej przez firmę Bayer, to
5 000 euro.
- Pani dr Marta Grech-Baran
uzyskała nagrodę AgroBioTop

2019 za zidentyfikowanie genu
odporności ziemniaka na infekcje wirusem Y - mówi prof.
dr hab. Maciej Żylicz, przewodniczący kapituły nagrody
AgroBioTop - Jest to pierwszy,
bardzo ważny krok do otrzymania roślin, odpornych na
wirusy Y. Wirusy te (zwane
także PVY) atakują nie tylko uprawy ziemniaków, ale
także tytoniu i pomidorów,
przynosząc ogromne straty
w rolnictwie na świecie, w tym
w Polsce.
Laureatka, opisując istotę
swego osiągnięcia, tłumaczy:
- Wirus ziemniaka Y to jeden
z głównych patogenów, odpowiedzialnych za gigantyczne

straty w plonach ziemniaka:
od 10 do nawet 80% wysokości plonu, w zależności od
roku i odmiany. Problem ten
występuje zarówno w Polsce,
jak i innych krajach. Opisano kilka strategii obronnych,
wiodących do nabycia przez
rośliny odporności na infekcję
PVY. Jedna z nich, która ma
największy potencjał w uprawie ziemniaka, nazywana jest
odpornością krańcową i manifestuje się całkowitym zahamowaniem namnażania się PVY,
co w rezultacie minimalizuje
skutki infekcji. Izolacja genu
Rysto umożliwi poznanie molekularnego podłoża zjawiska,
a także wprowadzenie tej cechy
do wielu odmian ziemniaka,
naturalnie podatnych na infekcję PVY. W dalszej przyszłości – możliwe jest rozszerzenie
zastosowania odporności na
inne gatunki, takie jak papryka, pomidor, oberżyna.
Źródło: Omega Communication,
Aleksandra Stasiak
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Kolejny rok wyzwań

Relacja z konferencji prasowej firmy Syngenta.

„Istnieje wyraźne zapotrzebowanie na innowacje i więcej
działań służących przezwyciężaniu tych wyzwań z korzyścią
dla wszystkich zainteresowanych stron – rolników,
konsumentów i środowiska.
I firma Syngenta podejmuje
takie działania.” – powiedział
Marek Łuczak, Prezes Zarządu
Syngenta Polska.
Firma ogłosiła, że z początkiem stycznia br. wdrożyła
nowy model operacyjny, polegający na utworzeniu dwóch
jednostek biznesowych – CP
(Środków Ochrony Roślin)
i Seeds (Nasiona).
Z nowości odmianowych
proponowanych w tym roku

największą dumę Syngenty
stanowią nasiona kukurydzy.
Oprócz znanej wszystkim
odmiany Talisman, warto
zwrócić uwagę na 4 nowe odmiany na ziarno:SY Calo (FAO
220-230), SY Marimba (FAO
250),SY Fregat (FAO 260), i SY
Torino (FAO 270-280).
Przy okazji omawiania odmian kukurydzy zaprezentowno innowacyjną technologię
Syngenty Artesian™.
Odpowiedzią Syngenty na
wycofanie 2 popularnych
substancji czynnych w zaprawach, tiuramu i tebukonazolu,
jest Vibrance® Star, w której
składzie znajdziemy aż 3 substancje aktywne: fludioksonil,

tritikonazol oraz sedaksan.
Nowym rozwiązaniem jest
Turbo Pak, będący połączeniem dwóch znanych wcześniej produktów: Tern® 750 EC
i Plexeo® 60 EC. Dużą zaletą
produktu jest szerokie okno
stosowania – od pierwszego
kolanka aż do końca fazy
kłoszenia.
W 2019 roku, w warunkach
ekstremalnej suszy świetnie
sprawdził się fungicyd do
ochrony zbóż Elatus™ Era.
Z regulatorów wzrostu
w zbożach oferowane są 3 rozwiązania: Moddus 250EC,
Moddus® Start i Moddus® Flexi.
W 2019 roku na, Syngenta
wprowadziła herbicydy stosowane w zbożach Avoxa® Pak,
zawierający dwa preparaty
Avoxa i Aldaro.
Firma inwestuje też mocno w rolnictwo cyfrowe.
Wśród dostępnych rozwiązań to dwie aplikacje: Infopole
i NieWylegaj.
Źródło: Syngenta
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
Na zdjęciu:
Zespół Syngenta

5 lat dobrych rozwiązań od INNVIGO Nowa strategia CIECH Sarzyna
Polska firma świętuje jubileusz.

INNVIGO, polski producent środków ochrony roślin,
obchodziło w styczniu 5-lecie
istnienia.
Pierwszą część konferencji,
dotyczącą osiągnięć, jakimi po
zaledwie 5 latach obecności
na rynku może pochwalić się
INNVIGO, poprowadził Prezes
Zarządu, Krzysztof Golec,który mówił o początkach marki
i jej dynamicznym rozwoju,
a także o wprowadzanych
w ostatnim czasie innowacyjnych rozwiązaniach.
Wiceprezes Jacek Zawadzki
przedstawił strukturę firmy
w Polsce oraz jej oddziałów
w Czechach i Rumunii, omówił wartość sprzedaży preparatów INNVIGO, która przez
ostatnie cztery lata w Polsce
i na świecie wzrosła niemal

trzykrotnie.
Następnie Andrzej Borychowski, Specjalista ds. Badań i Rozwoju, zaprezentował
doświadczenia demonstracyjne
i wdrożeniowe. Przedstawił
także liczne badania polowe
i laboratoryjne, prowadzone przez Dyrektora Działu
Andrzeja Brachaczka, które
stanowią podstawę do formułowanych zaleceń i rekomendacji dla użytkowników środków
ochrony roślin.
Druga część spotkania poświęcona była oferowanym
przez INNVIGO produktom
i technologiom. Marcin Bystroński, Menadżer ds. Upraw,
omówił takie zagadnienia, jak
zwalczanie chwastów w zbożach, zwalczanie chwastów
w kukurydzy, a także ochronę

Więcej produktów i intensywna ekspansja zagraniczna.

sadów i upraw warzywniczych.
Młoda polska firma ma bardzo ambitne cele na przyszłość
i nie ustaje w pracach badawczo-wdrożeniowych. Jeszcze
w tym roku planuje wprowadzić do handlu nowe produkty,
w tym kolejne unikalne środki
wieloskładnikowe. Rozbudowując swoje portfolio, również
w następnych latach będzie
stawiać na takie złożone rozwiązania, dopasowane do potrzeb producentów rolnych.
Rok 2020 to dla INNVIGO
nie tylko jubileusz, ale także
kolejny etap wprowadzania
do sprzedaży unikalnych preparatów. Czego można życzyć
firmie z okazji 5. rocznicy
działalności? – Chciałbym,
żebyśmy nadal mogli proponować takie rozwiązania,
które są dobre, a nie są drogie.
Żeby przynosiły one korzyści
naszym klientom, satysfakcję
inwestorom i zadowolenie pracownikom – mówił Krzysztof
Golec. – […].
Źródło: RedM,
Małgorzata Pałasz
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Przedstawiciele CIECH Sarzyna, zaprezentowali nową
strategię biznesową Spółki.
Przykładem intensywnie prowadzonych działań badawczo-rozwojowych, których celem
jest między innymi doskonalenie obecnych produktów,
jest znaczące poszerzenie zakresu stosowania produktów
z rodziny CHWASTOX® – zarówno pod kątem zwalczanych
chwastów, jak i chronionych
gatunków zbóż. Poszerzeniu
uległo m.in. spektrum chwastów zwalczanych przez CHWASTOX EXTRA® 300 SL – do
dotychczasowych dołączyły:
gorczyca polna, kurzyślad polny
i wilczomlecz obrotny. Z kolei CHWASTOX® Nowy Trio
390 SL można teraz stosować

dodatkowo w jęczmieniu
ozimym i pszenżycie jarym,
a środek zwalcza o 5 chwastów więcej - rumian polny,
komosę białą, dymnicę pospolitą, iglicę pospolitą oraz
szarłat szorstki. Niepodważalny
rynkowy lider, CHWASTOX
Turbo® 340 SL, uzyskał dodatkowo możliwość stosowania
w jęczmieniu ozimym, pszenicy jarej i pszenżycie jarym.
W przypadku CHWASTOX D®
179 SL etykieta rejestracyjna
została rozszerzona o możliwość stosowania w pszenżycie
ozimym, jęczmieniu ozimym,
życie, jęczmieniu jarym, pszenicy jarej i owsie.
CIECH Sarzyna oferuje
klientom pełne programy
ochrony roślin dla kluczowych

upraw. W zbożach Spółka
oferuje pełną ochronę herbicydową na chwasty jedno- i dwuliścienne, regulację
wzrostu, pełną ochronę fungicydową oraz zaprawianie
nasion. W przypadku uprawy
kukurydzy jest to pełna technologia ochrony herbicydowej
o działaniu nalistnym i doglebowym, a w rzepaku - ochrona
herbicydowa i fungicydowa
oraz skracanie rzepaku.
Podczas konferencji podkreślono również bardzo dobry
przebieg integracji z Proplanem
i korzyści z tego płynące.
CIECH Sarzyna będzie
również kontynuować rozwój
programów lojalnościowych:
„Teraz Sarzyna” i „Twoja Sarzyna”. Wśród licznych korzyści, które oferuje CIECH
Sarzyna, warto wskazać na
atrakcyjne bonusy i rabaty dla
stałych klientów, możliwość
udziału w spotkaniach oraz
szkoleniach.
Źródło: Rzecznik
Prasowy Grupy CIECH
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
Na zdjęciu:
Prezes Wojciech Babski
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Konferencje Agronomiczne PROCAM
W ramach Instytutu Praktycznej Agronomii PROCAM
odbyły się coroczne konferencje Agronomiczne PROCAM,
w których udział wzięło ponad
2000 rolników z całego kraju.
Goście mieli możliwość wysłuchania ciekawych wykładów
na temat agrotechniki zbóż,
uprawy rzepaku oraz doborze
odmian i ochrony kukurydzy.
W wydarzeniach uczestniczyli
producenci środków ochrony
roślin, nawozów, nasion oraz
REKLAMA

biostymulatorów i adiuwantów.
Dbając nie tylko o kondycje roślin, PROCAM promuje ochronę
zdrowia przez stosowanie specjalnych strojów ochronnych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa
i higieny pracy. Stoisko lekarza
wypełnione wieloma okazami
roślin porażonymi przez liczne
patogeny, zaciekawiło przybyłych
uczestników konferencji.
Kontynuując program „Graj
o zdrowie”, konferencjom towarzyszyli znani polscy piłkarze

ręczni: Karol Bielecki, Sławomir
Szmal oraz Grzegorz Tkaczyk.
Po oficjalnej części każdej konferencji, odbyły się losowania w ramach Zimowych Loterii PROCAM.
PROCAM wspólnie z BIOGEN
przygotował również specjalną
loterię „Zamiast ciągnika zgarnij
elektryka”, gdzie nagrodą główną
jest w pełni elektryczny samochód Tesla Model 3.
Jesteśmy przekonani, iż aktywne uczestnictwo w wykładach
oraz pozostałych przedsięwzięciach organizowanych przez Instytut Praktycznej Agronomii
PROCAM, przyczyni się do wydatnego wzrostu plonów, jakości, a co najważniejsze dochodów
w gospodarstwach.
Serdecznie dziękujemy za
udział w działaniach Instytutu
Praktycznej Agronomii, które
miały miejsce w roku 2020 oraz

życzymy sukcesów w nowym sezonie wegetacyjnym.
Link do Wideo: https://
drive.google.com/file/d/1H5y2Ni4udvh-L6FqlQsX4a-iDyOgEKds/view

Źródło: PROCAM
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Silny, dobrze rozbudowany system korzeniowy
Lepsze krzewienie zbóż, większa średnica szyjki
korzeniowej rzepaku
Efektywne wykorzystanie składników mineralnych
UPL Polska Sp. z o.o., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, www.upl-ltd.pl

po połączeniu UPL i Arysta LifeScience
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Wiosenne nawożenie zbóż ozimych azotem
Zbliżająca się wiosna nakłada na rolników obowiązki wynikające
z Programu azotanowego.
Zarówno wielkość jak i jakość plonów zbóż uzależnione są od zabezpieczenia roślin
w składniki żywieniowe, które
wpływają na stan i kondycję
roślin od początku ich wzrostu
i rozwoju.
W okresie wiosennym
prace polowe rozpoczynają się zwykle od nawożenia
azotem ozimin. Pierwiastek
ten odgrywa szczególną rolę kształtuje plon zbóż nie tylko
pod względem wielkości, ale
również jego jakości. Nawozy
powinny być stosowane umiejętnie. Ich aplikacja w odpowiedniej ilości, a także we
właściwym czasie oraz w odpowiedni sposób, gwarantują
ich dobre wykorzystanie, a tym
samym decydują o wysokiej
efektywności i opłacalności
takiego nawożenia.
Z dniem 12.07.2018 r.

weszło w życie Rozporządzenie
z dnia 5 czerwca 2018 r. (Dz.
U. 2018, poz. 1339) w sprawie
przyjęcia „Programu działań
mających na celu zmniejszenie
zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł
rolniczych oraz zapobieganie
dalszemu zanieczyszczeniu”.
Program azotanowy obowiązuje na terenie całego kraju
i wprowadza obowiązkowe
praktyki w gospodarstwach,
jednak zależą one od powierzchni gospodarstwa, skali
produkcji rolniczej i intensywności produkcji. W tabeli 1 przedstawiono obowiązki
dotyczące poszczególnych
gospodarstw.
Biorąc pod uwagę ewidencję nawożenia azotem, to gospodarstwa, które mają taki
obowiązek muszą zamieścić tam informacje o dacie

zastosowania nawozu, rodzaju
uprawy na której zastosowano
nawóz, powierzchni uprawy,
rodzaju nawozu oraz dawce
zastosowanego nawozu. Opracowanie planu nawożenia
azotem wykonuje się odrębnie dla każdej działki rolnej
i przechowuje się w gospodarstwie przez okres 3 lat od
dnia zakończenia nawożenia.
Natomiast rolnicy, którzy nie
są zobowiązani do opracowania planu nawożenia azotem,
powinni stosować nawozy
w takich dawkach, które nie
przekraczają maksymalnych
ilości azotu działającego ze
wszystkich źródeł (Tabela 2).
Wyżej wymienione informacje to tylko część obowiązków wynikających z programu
azotanowego. Dodatkowo
zgodnie z Programem zabrania się stosowania nawozów

dr inż. Marta Wyzińska
Zakład Uprawy Roślin
Zbożowych
IUNG – PIB w Puławach
na glebach zamarzniętych,
zalanych wodą i pokrytych
śniegiem. Szczegółowo zostały
również określone dopuszczalne terminy nawożenia, gdzie
Polskę podzielono na dwa obszary – strefę późną oraz strefę
wczesną. Program azotanowy
zakazuje stosowania nawozów
azotowych w pobliżu zbiorników wodnych ( określono
minimalne odległości).

Tabela 1. Praktyki obowiązkowe wynikające z Programu azotanowego dla poszczególnych gospodarstw.
Rodzaj gospodarstwa

Obowiązkowe praktyki

małe

do 10 ha lub do 10 DJP w gospodarstwie

stosowanie Programu działań

średnie

powyżej 10 ha lub powyżej 10 DJP w
gospodarstwie

stosowanie Programu działań + ewidencja nawożenia azotem

duże

stosowanie Programu działań + ewidencja nawożenia
powyżej 100 ha UR lub powyżej 50 ha upraw
azotem + uproszczony plan nawożenia azotem (oparty
intensywnych lub pow. 60 DJP w gospodarstwie
na bilansie azotu)

bardzo duże

prowadzące chów lub hodowlę: powyżej
stosowanie Programu działań + ewidencja nawożenia
40 000 stanowisk dla drobiu lub chów i hodowlę azotem + plan nawozowy oparty o analizę gleby (zaświń powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze
twierdzony przez stację chemiczno-rolniczą i kopia
ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior
przesłana do wójta lub burmistrza)

Tabela 2. Maksymalne ilości azotu działającego ze wszystkich źródeł (dla zbóż w plonie głównym)
Rodzaj uprawy

Maksymalne ilości azotu (kg/ha)

Gryka

100

Jęczmień jary browarny

80

Jęczmień jary pastewny

140

Jęczmień ozimy

140

Kukurydza na ziarno

240

Mieszanki zbożowe na ziarno

140

Mieszanki zbożowo-strączkowe na ziarno

100

Owies

120

Pszenica jara

160

Pszenica ozima

200

Pszenżyto

180

Żyto populacyjne

120

Żyto mieszańcowe

150
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Grupa Azoty apeluje do rolników
o nieodkładanie zakupów nawozów

Ze względu na już widoczny
wpływ koronawirusa na przemysł i transport, dostępność
nawozów u autoryzowanych
dystrybutorów w późniejszych
terminach może być utrudniona. Wielu rolników podejmuje
decyzje o zakupie nawozów
w ostatniej chwili. Sytuacja ta
jest z jednej strony zrozumiała,
choć trzeba mieć na względzie,
że w tym roku ma ona charakter szczególny. Choć to dopiero połowa marca, wiele prac
polowych już się rozpoczęło.
Inną sprawą, która może zdestabilizować typowy porządek
w gospodarstwie rolnym, jest
koronawirus i jego wpływ na
przemysł i rolnictwo.
- Grupa Azoty S.A. zawsze
jest lojalnym partnerem

polskich rolników. Rok
2020 jest rokiem szczególnym,
a sytuacja, z którą mamy obecnie do czynienia jest całkowicie
nowa i nieprzewidywalna. Nie
wiemy, czy koronawirus w Europie nie spowoduje całkowitego wstrzymania transportu
międzynarodowego, a nawet
krajowego, dlatego chcemy zaapelować do rolników
o rozwagę. Jeśli koronawirus
spowoduje problemy transportowe, dostawy środków do produkcji rolnej będą utrudnione
i ich dostępność może być niewielka, co może spowodować
także drastyczny spadek potencjału produkcyjnego polskich
gospodarstw rolnych.. Dlatego
apelujemy by podejść bardzo
poważnie do stanów magazynowych produktów, które
są niezbędne w zachowaniu
ciągłości produkcji w gospodarstwie rolnym – mówi Piotr
Zarosiński, dyrektor Departamentu Korporacyjnego Handlu
Segmentu Agro.
Decyzja o zakupie nawozów jest decyzją strategiczną
dla każdego gospodarstwa

zajmującego się produkcją roślinną. Aby zboża, rzepaki i pozostałe uprawy wydały dobre
plony niezbędne jest właściwe
nawożenie. Dobranie odpowiednich dawek może zagwarantować odpowiedni plon i, co
za tym idzie, odpowiedni zarobek dla rolników. W związku
z nieprzewidywalną sytuację
rynkową, przemysłową i transportową jest to najwyższa pora,
by podjąć strategiczną decyzję
o zakupie nawozów na bieżący
sezon uprawowy.
Grupa Azoty to zdecydowany lider w Polsce i jedna z kluczowych grup kapitałowych
branży nawozowo-chemicznej
w Europie. Grupa zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej
w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych,
a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid,
alkohole OXO, plastyfikatory
czy biel tytanowa mają równie silną pozycję w sektorze
chemicznym, znajdując swoje
zastosowanie w wielu gałęziach
przemysłu. Grupa prowadzi
również działalność na skalę

międzynarodową. Do jej zagranicznych aktywów należy
działająca w sektorze tworzyw
sztucznych, spółka ATT Polymers z siedzibą w niemieckim
Guben oraz Grupa COMPO
EXPERT z zakładami w niemieckim Krefeld i hiszpańskim
Vall d’Uixó, jeden z czołowych
podmiotów światowego rynku
nawozów specjalistycznych dla
odbiorców profesjonalnych,
którą Grupa Azoty przejęła
w 2018 r. Silnym impulsem
do dalszego rozwoju Grupy
ma być również realizowana
w Policach budowa zintegrowanego kompleksu chemicznego
o nazwie „Polimery Police”,
obejmującego instalację do produkcji propylenu, instalację do
produkcji polipropylenu, terminal przeładunkowo-magazynowy (gazoport), infrastrukturę
logistyczną oraz odpowiednie
instalacje pomocnicze. Ukończenie projektu planowane jest
w 4 kw. 2022 roku.
Dodatkowe informacje:
Rzecznik Prasowy Grupa Azoty
Waldemar Grzegorczyk
e-mail: rzecznik@
grupaazoty.com

Dłuższa dostępność azotu w glebie

Koniec zimy to czas na wybór technologii wiosennego nawożenia.
Najważniejsze z dokonywanych wyborów dotyczyć muszą
nawożenia azotem.
Azot jest najważniejszym
pierwiastkiem niezbędnym do
prawidłowego funkcjonowania
i rozwoju każdej rośliny. Jego
głównym źródłem w glebie jest
materia organiczna. W wyniku
procesu mineralizacji następuje przetworzenie tego pierwiastka do formy amonowej
NH4+ , a następnie w wyniku
nitryfikacji z udziałem bakterii powstaje forma azotanowa
NO3-. Tylko te dwie formy azotu są przyswajalne przez rośliny. Zwiększenie ilości materii
organicznej w glebie można
uzyskać dzięki wprowadzeniu obornika czy gnojowicy.
Jednak szeroko stosowane jest
nawożenie mineralne, które
w nowoczesnej, przemysłowej
produkcji rolnej jest kluczową
strategią zapobiegania niedoborom azotu – dostarczania
tego pierwiastka w trzech formach: amonowej, azotanowej
i amidowej (forma organiczna, która w odpowiednich

warunkach musi przejść proces
hydrolizy, w wyniku której powstaje forma amonowa).
Standardowo plantatorzy
stosują roztwory saletrzano-mocznikowe, zawierające wyżej wymienione formy
azotu. Płynna formulacja,
wszechstronność stosowania, możliwość wykorzystania
i przedsiewnie i pogłównie,
na wszystkich rodzajach gleb
w uprawie większości roślin
sprawia, iż ta technologia cieszy się popularnością i jest powszechnie stosowana.
Głównym problemem związanym z nawożeniem azotem
jest wymywanie z gleby tego
pierwiastka w formie azotanowej, gdyż słabo wiąże się ona
z kompleksem sorpcyjnym.
Azot amonowy jest mniej
mobilny, szybko wiąże się ze
strukturami roztworu glebowego i w ciągu kilku dni przekształcany jest przez bakterie
w formę azotanową.
Efektywne wykorzystanie
tego pierwiastka wymaga
innowacyjnych rozwiązań

spowalniających jego uwalnianie. Jednym z nich jest
zastosowanie inhibitora nitryfikacji DMPP, który blokuje
działanie bakterii Nitosomonas, przerywając proces nitryfikacji na okres nawet trzech
miesięcy. Stabilizuje on formę
amonową azotu. Tego typu
inhibitory nitryfikacji znacznie
ograniczają straty związane
z wymywaniem i utlenianiem
tego pierwiastka. W przeciwieństwie do inhibitorów
ureazy działają nie tylko na
powierzchni, ale też w glebie
i w porównaniu z nimi działają o wiele dłużej. Przykładem
stabilizatora opartego na inhibitorze DDPP, który zaleca się
stosować łącznie z płynnymi
nawozami azotowymi jest NovaTec® One. Jego zastosowanie
oprócz znacznego ograniczenia
wymywania azotu i harmonijnego, ciągłego zaopatrywania
roślin w ten pierwiastek nawet
przez kilkanaście tygodni od
aplikacji, zapewnia lepszy rozwój systemu korzeniowego,
podwyższenie odporności na

wyleganie, a w efekcie wzrost
plonu i poprawę jego jakości.
Ponadto pozwala na ograniczenie liczby zabiegów, tym
samym minimalizując przejazdy na polu.
Dotychczasowe doświadczenia i praktyka rolnicza
wskazują, iż przy tej samej
dawce azotu można zmniejszyć liczbę niezbędnych zabiegów, na przykład z trzech do
dwóch w przypadku pszenicy,
a w uprawie kukurydzy wystarczy zaledwie jedna aplikacja.
Dodatkowym walorem tego
produktu jest łatwość jego stosowania, bowiem ma on formę roztworu, nie zawiesiny, co
umożliwia łatwe mieszanie się
z innymi płynnymi nawozami.
Zarówno producenci ozimin, którzy aktualnie planują
wybór technologii wiosennego nawożenia zbóż i rzepaku,
jak też planujący zabiegi agrotechniczne pod zasiewy upraw
jarych, powinni rozważyć zastosowanie skutecznego inhibitora nitryfikacji.
Anna Rogowska
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Wiosenne odchwaszczanie zbóż ozimych
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Wiosenne odchwaszczania zbóż ozimych możemy rozpocząć wcześnie, jak tylko pozwalają
na to warunki pogodowe.
Tabela 1. Przykładowe herbicydy zalecane do wczesnowiosennego zwalczania chwastów w zbożach ozimych
(zgodnie z wykazem na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, www.bip.minrol.gov.pl z dn. 03.01.2019)

Aminopielik Standard 600 SL

2,4-D 600 g/l

+

Assynt 500 SG

tribenuron metylowy 500 g/kg

+

Avoxa 50 EC

pinoksaden 33,3 g/l, piroksulam 8,33 g/l

+

Biathlon 4D

tritosulfuron 71,4%, florasulam 5,4%

+

żyto

Nazwa substancji aktywnej
i jej zawartość

pszenżyto

Nazwa herbicydu

jęczmień

Roślina uprawna
pszenica

Przy opóźnionych siewach
na jesień zdarza się, że wczesną wiosną oziminy osiągają
fazę kilku liści. Niejednokrotnie na plantacjach takich nie
wykonano jesiennego zabiegu
i dlatego należy jak najwcześniej rozpocząć na wiosnę
walkę z chwastami. Niektóre
gatunki chwastów zaczynają
kiełkować już przy temperaturze gleby w granicach 0°C
i wcześniej niż zboża rozpoczynają wegetacje. Wczesną
wiosną stanowić będą dla nich
większą konkurencję.
W obecnym rejestrze środków ochrony roślin istnieje
szereg herbicydów, które można stosować wiosną już od fazy
2.-3. liścia zbóż (Tabela1). Przy
doborze środka do wczesnego, wiosennego terminu oprysku należy zwrócić szczególną
uwagę na minimalną temperaturę skutecznego działania
herbicydu. Spośród szerokiej
gamy preparatów zalecanych
do wczesnowiosennej aplikacji
na uwagę zasługują herbicydy
zawierające halauksyfen metylu – ArylexTM w połączeniu z fluroksypyrem metylu
(Pixxaro) lub z florasulamem
(Mattera, Renitar). Posiadają
one największy zakres temperatur w jakich skutecznie
zwalczają chwasty. Można je
aplikować już przy temperaturze powietrza wynoszącej od
2-25°C. Wrażliwe na te preparaty są m.in.: chaber bławatek,
gwiazdnica pospolita, mak polny, rumianowate, przytulia
czepna, samosiewy rzepaku.
Wśród preparatów zalecanych do wczesnowiosennej
aplikacji, są również takie, które można stosować aż do fazy
liścia flagowego zbóż (BBCH
37-39). Są to środki zawierające
w swym składzie fluroksypyr
(np. Starane 250 EC, Taran
250 EC, Minstrel), tribenuron metylowy (np.: Assynt
500 SG, Flame 500 SG) oraz
mieszaniny: tritosulfuornu
z florasulamem (Biathlon 4D),
tifensulfuronu metylowego
z tribenuronem metylowym
(np.: Nautius WG, Pygmee
550 WG, Hadden 550 WG),
florasulamu z tribenuronem
metylowym (Saracen Max
80 WG) i metsulfuronu metylu
z tribenuronem metylowym
(np.: Blusky 500 WG, Mofat
500 WG). Wszystkie te środki
skutecznie zwalczają gatunki

Termin stosowania
w skali BBCH

+

14-29

+

+

10-32

+

+

+

13-39

+

+

+

13-39

+

Blusky 500 WG

metsulfuron metylu 250 g/kg, tribenuron metylu 250 g/kg

+

Caliban 178 WG

jodosulfuron metylowsodowy 10 g/kg, propoksykarbazon sodowy 168 g/kg

+

Camaro 306 SE

2,4-D 300 g/l, florasulam 6,25 g/l

+

Chisel Nowy 51.6 WG

tifensulfuron metylowy 469 g/kg, chlorosulfuron 47 g/kg

+

Diablo 306 SE

florasulam 6,25 g/l, 2,4-D 300 g/l

+

Dresz 306 SE

florasulam 6,25 g/l, 2,4-D 300 g/l

+

Esteron 600 EC

2,4-D 2-EHE 905 g/l

+

+

Feniks 306 SE

florasulam 6,25 g/l, 2,4-D 300 g/l

+

+

Finy 200 WG

metsulfuron metylowy 200 g/kg

+

Flame 500 SG

tribenuron metylowy 500 g/kg

+

+

Floram 050 SC

florasulam 50 g/l

+

+

Fluxyr Pro

fluroksypyr w formie estru 1-metyloheptylowego 288 g/l

+

Fox 480 SC

bifenoks 480 g/l

+

+

Galistop 200 EC

fluroksypyr-meptyl 200 g/l

+

+
+

13-39

13-25
+

+

12-32

+

+

12-31

+

+

+

12-32

+

+

+

12-32
14-30

+

+

12,13-32
13-33
13-39

+

+

+
+

13-32
12-39

+

13-29
12-37

Gold 450 EC

2,4-D 360g/l, fluroksypyr 90 g/l

+

Hadden 550 WG

tifensulfuron metylowy 400 g/kg, tribenuron metylowy 150 g/kg

+

+

+

Horse 306 SE

florasulam 6,25 g/l, 2,4-D 452 g/l

+

+

Hudson 200 EC

fluroksypyr-meptyl 200 g/l

+

+

12-37

Hurler 200 EC

fluroksypyr-meptyl 200 g/l

+

+

12-37

Kantor 050 SC

florasulam 50 g/l

+

+

Mattera

florasulam 5 g/l, halauksyfen metylu (Arylex) 6,25 g/l

+

+

+
+

13-31
13-39

+

12-32

13-32
+

13-45

Minstrel

fluroksypyr w formie estru 288 g/l

+

Mofat 500 WG

metsulfuron metylu 250 g/kg, tribenuron metylu 250 g/kg

+

+

+
+

+

13-39

12-39

Mustang 306 SE

florasulam 6,25 g/l, 2,4-D 300 g/l

+

+

+

+

12-32

Nautius WG

tifensulfuron metylowy 400 g/kg, tribenuron metylowy 150 g/kg

+

Pixxaro

halauksyfen metylu (Arylex) 12 g/l, fluroksypyr meptylu 280 g/l

+

+

13-45

Pygmee 550 WG

tifensulfuron metylowy 400 g/kg, tribenuron metylowy 150 g/kg

+

+
+

+

13-39

+

13-39

Renitar

florasulam 5 g/l, halauksyfen metylu (Arylex) 6,25 g/l

+

+

+

13-45

Rumak 306 SE

florasulam 6,25 g/l, 2,4-D 300 g/l

+

+

+

+

12-32

Saracen 050 SC

florasulam 50 g/l

+

+

+

+

13-32

Saracen Max 80 WG

florasulam 200 g/kg, tribenuron metylowy 600 g/kg

+

+

+

12-39

Starane 250 EC

fluroksypyr 250 g/l

+

+

13-37

Taran 250 EC

fluroksypyr 250 g/l

+

+

13-37

Tomigan Forte 102,5 SE

florasulam 2,5 g/l, fluroksypyr 100 g/l

+

+

12-29

Traxos 50 EC

klodinafop 25 g/l, pinoksaden 25 g/l

+

Tribe 75 WG

tribenuron metylowy 750 g/kg

+

+

Vima-Florasulam 2,4-D

florasulam 6,25 g/l, 2,4-D 300 g/l

+

+

dwuliścienne m.in.: chabra bławatka, rumianowate, samosiewy rzepaku, mak polny i inne.
Najliczniejsza grupę środków zalecanych do wiosennej

aplikacji stanowią takie, które
można aplikować od ruszenia wegetacji zbóż i od fazy
krzewienia. Przykładowe
środki przedstawiono w tabeli

2. Znajdują się tutaj herbicydy
zalecane do zwalczania tylko gatunków jednoliściennych (graminicydy), których
skład opiera się na dwóch

13-31

substancjach aktywnych: pinoksaden (np. Aron 50 EC,
Fraxial 50 EC) oraz fenoksaprop-P-etylu (np.: Feniks
110 EW, Flash 069 EW, Rumba

12-29
+

+

12-32

069 EW). Pierwszą substancję
można stosować aż do końca
strzelania w źdźbło zbóż, natomiast drugą do 2.-3. kolanka
c.d. art. na str. 10
ozimin.
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Tabela 2. Przykładowe herbicydy zalecane do zwalczania chwastów w późniejszych fazach rozwojowych zbóż ozimych
(zgodnie z wykazem na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, www.bip.minrol.gov.pl z dn. 03.01.2019)

Nazwa herbicydu

Nazwa substancji aktywnej
i jej zawartość

żyto

Roślina uprawna
pszenżyto

Gatunki dwuliścienne skutecznie zwalczane są środkami zawierającymi MCPA (np.:
Agritox 500 SL, ChwasTech
Turbo 340 SL), czy substancje z grupy pochodnych sulfonylomocznika tj.: tribenuron
metylowy (np.: Draco 50 SG,
Ranga 75 WG, Bron 500 SG)
lub jodosulfuorn (np.: Huzar
05 WG, Huzar 100 OD). W tej
grupie herbicydów na szczególną uwagę zasługują również
środki zawierające mieszaninę
2,4-D + aminopyralid + florasulam (np.: Mustang Fotre
195 SE) oraz aminopyralid +
florasulam (np.: Dragon NT
450 WG). Wymienione herbicydy skutecznie ograniczają
występowanie w oziminach
najbardziej uciążliwych gatunków chwastów tj.: chabra bławatka, przytulię czepną, fiołka
polnego i marunę bezwonną.
Herbicydy zawierające
chlorotoluron (np.: Lentipur
Flo 500 SC, Tolurex 500 SC)
skutecznie eliminują zarówno
miotłę zbożową czy wyczyńca
polnego, jak i niektóre gatunki
dwuliścienne. Innym przykładem środków zwlaczających
zarówno jedno- jak i dwuliścienne gatunki chwastów
może być mieszanina pinoksadenu z florasulamem (Axial
Komlett, Axial One 50 EC).
Wrażliwe na te związki są miotła zbożowa i wyczyniec polny,
a z gatunków dwuliściennych:
przytulia czepna, rumianowate, samosiewy rzepaku, mak
polny chaber bławatek i wiele
innych.
Na liście zarejestrowanych
obecnie herbicydów są środki,
których działanie na chwasty
jest zadowalające również po
zastosowaniu w późniejszym
czasie. Aplikacja w terminie od
ruszenia wegetacji lub 1.-2. kolanka ozimin do liścia flagowego zbóż ograniczona jest do
środków zawierających takie
substancje jak: fluroksypyr
(np.: Saroksypyr 250 EC, Scalar
200 EC), tribenuron metylowy
(np.: Adentis, Lumer 50 WG)
i jego mieszaninę z tifensulfuronem metylowym (np.: Calibre
SX 50 SG, Granstar Ultra SX
50 SG, Rubin SX 50 SG) oraz tritosulfuron (Alladyn 71,4 WG).
Podkreślić należy, że zastosowanie w/w środków w tak
późnej fazie rozwojowej zbóż
(strzelania w źdźbło) łączy się
z mocno zaawansowaną również fazą chwastów, dlatego
producenci podkreślają, że
stosowanie ich wiąże się z koniecznością aplikacji albo wyższej, zalecanej dawki środków
albo stosowania ich łącznie
z adiuwantem. Wszystkie wymienione herbicydy zalecane są
do zwalczania tylko gatunków
dwuliściennych.

jęczmień

c.d. art. ze str. 8
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Aron 50 EC

pinoksaden 50 g/l

+

+

+

+

Feniks 069 EW

fenoksaprop-P-etylu 69 g/l

+

Fenoxin 110 EC

fenoksaprop-P-etylu 110 g/l

+

Flash 069 EW

fenoksaprop-P-etylu 69 g/l

+

Termin stosowania

graminicydy
od ruszenia wegetacji do 37
22-33
+

+

20-31

+

od ruszenia wegetacji do 29

Fraxial 50 EC

pinoksaden 50 g/l

+

+

+

Herbos 110 EC

fenoksaprop-P-etylu 110 g/l

+

+

+

Hermes 069 EW

fenoksaprop-P-etylu 69 g/l

+

Paxio 50 EC

pinoksaden 50 g/l

+

+

+

+

od ruszenia wegetacji do 37
20-31
22-33

Puma Uniwersal 069 EW

fenoksaprop-P-etylu 69 g/l

+

Rumba 069 EW

fenoksaprop-P-etylu 69 g/l

+

Adentis

tribenuron metylu 75%

+

+

Agritox 500 SL

MCPA 500 g/l

+

+

+

od ruszenia wegetacji do 37
22-33

+

od ruszenia wegetacji do 29

pozostałe herbicydy

Agritox Turbo 750 SL

MCPA 660 g/l, dikamba 90 g/l

+

+

Agroxone Max 750 SL

MCPA 750 g/l

+

+
+

Alladyn 71,4 WG

tritosulfuron 714 g/kg

+

Aloksypyr 250 EC

fluroksypyr 250 g/l

+

Aneks SX 50 SG

tifensulfuron metylowy 40%, tribenuron metylowy 10%

+

Apyros 75 WG

sulfosulfuron 750 g/kg

+

Atlantis 12 OD

mezosulfuron metylowy 10 g/l, jodosulfuron metylosodowy 2 g/l

+

Attribut 70 SG

propoksykarbazon sodowy 70%

+

-

-

31-39
23-33

+

+

21-30
po ruszenia wegetacji 29

+

32-37
31-37

+

+

od ruszenia wegetacji do 30

+

od ruszenia wegetacji do 30

+
-

+

od ruszenia wegetacji do 32

+

od ruszenia wegetacji do 26

Axial Komplett

pinoksaden 45 g/l, florasulam 5 g/l

+

+

+

+

Axial One 50 EC

pinoksaden 45 g/l, florasulam 5 g/l

+

+

+

+

od ruszenia wegetacji do 32
od ruszenia wegetacji do 32

Bron 500 SG

tribenuron metylowy 50%

+

-

+

-

od ruszenia wegetacji do 32
od ruszenia wegetacji do 37

Calibre SX 50 SG

tifensulfuron metylowy 33,3%, tribenuron metylowy 16,7%

+

+

+

ChwasTech Turbo 340 SL

MCPA 300 g/l, dikamba 40 g/l

+

+

+

21-29

Chwastox 500 SL

MCPA 500 g/l

+

+

+

20-29

Chwastox Nowy Trio 390 SL

MCPA 200 g/l, mekoprop—P 150 g/l, dikamba 40 g/l

+

+

+

21-29

+

Draco 50 SG

tribenuron metylu 50%

+

+

Dragon NT 450 WG

florasulam 150 g/kg, aminopyralid 300 g/kg

+

+

+

26-32
21-32

Granstar 75 WG

tribenuron metylowy 75%

+

+

+

21-30

Granstar Ultra SX 50 SG

tifensulfuron 25%, tribenuron metylowy 25%

+

+

+

od ruszenia wegetacji do 37

Helmstar 75 WG

tribenuron metylowy 750 g/kg

+

+

Herbistar 200 EC

fluroksypyr 200 g/l

+

+

+

od ruszenia wegetacji do 32

29-30

Huzar 05 WG

jodosulfuron metylosodowy 5%

+

+

+

od ruszenia wegetacji do 29

Huzar 100 OD

jodosulfuron metylosodowy 100 g/l

+

+

+

od ruszenia wegetacji do 29

Lentipur Flo 500 SC

chlorotoluron 500 g/l

+

+

+

+

od ruszenia wegetacji do 26

Looma 750 WG

metsulfuron metylowy 68 g/kg, tifensulfuron metylowy 682 g/kg

+

Lumer 50 WG

tribenuron metylowy 500 g/kg

+

+

+

21-31

Medalista 60 SG

MCPA 600 g/kg

+

Mustang Forte 195 SE

2,4-D 2-EHE w formie estru 271 g/l, aminopyralid 10 g/l, florasulam 5 g/l

+

Nuance 75 WG

tribenuron metylowy 750 g/kg

+

Nylon 75 WG

sulfosulfuron 75%

+

Premier 500 SL

MCPA 500 g/l

+

Ranga 75 WG

tribenuron metylowy 750 g/kg

+

+

Rubin SX 50 SG

tifensulfuron metylowy 40%, tribenuron metylowy 10%

+

+

Saroksypyr 250 EC

fluroksypyr 250 g/l

+

Scalar 200 EC

fluroksypyr 200 g/l

+

Sekator 125 OD

jodosulfuron metylosodowy 25 g/l, amidosulfuron 100 g/l

+

Starane 333 EC

fluroksypyr 333 g/l

+

od ruszenia wegetacji do 39
21-33

+

+

21-32
od ruszenia wegetacji do 30

+
+

+

od ruszenia wegetacji do 32
+

21-29
29-30

+

od ruszenia wegetacji do 37
31-37

+

od ruszenia wegetacji do 37
+

+

21-29

+

+

+

21-32

+

Tolurex 500 SC

chlorotoluron 500 g/l

+

+

Toscana 75 WG

tribenuron metylu 750 g/kg

+

+

Toto 75 SG

tifensulfuron metylu 68,2%, metsulfuron metylu 6,8%

+

+

Tribex 75 WG

tribenuron metylowy 750 g/kg

+

+

21-29,30

+

26-32

Tristar 50 SG

tribenuron metylu 50%

+

Weedox Plus 340 SL

MCPA 300 g/l, dikamba 40 g/l

+

Weed-Tox Turbo 750 SL

MCPA 660 g/l, dikamba 90 g/l

+

Wikary 200 EC

fluroksypyr 200 g/l

+

25
od ruszenia wegetacji do 29
+

21-30

21-32
+
+

21-30
od ruszenia wegetacji do 37
dr Katarzyna Marczewska-Kolasa
IUNG-PIB Puławy,
Zakład Herbologii i Technik
Uprawy Roli we Wrocławiu
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ZBOŻA JARE 2020

Jęczmień jary

Czołowe odmiany
paszowe w Polsce

Owies

Największa w Polsce wystawa techniki rolniczej w halach
Popularne
i niezawodne

AGROTECH
LAS-EXPO

13-15.03.2020
LICZNE KONFERENCJE
I SPOTKANIA

Pszenica jara

Sprawdzone
w suchych latach

KOMPENDIUM WIEDZY
DLA ROLNIKÓW I LEŚNIKÓW

Pszenżyto jare
Najwyżej
plonujące
w Polsce

Hodowla Roślin
Strzelce Sp. z o.o.
99-307 Strzelce, ul. Główna 20
Biuro handlowe:
Przedstawiciele regionalni:
tel. 24 356 69 04, tel. 24 356 69 05
strzelce@hr-strzelce.pl
696 056 514
660 408 159

www.hr-strzelce.pl
REKLAMA

21

75 000

66 000

wystawców

krajów

zwiedzających

m2 powierzchni
wystawienniczej

www.las-expo.pl

www.agrotech.pl

Grupa IHAR

facebook.com/hrstrzelce

750

662 202 376

603 101 690

Godziny otwarcia targów:
13 marca: 10.00-17.00
14 marca: 9.00-17.00
15 marca: 9.00-17.00

Patronat Honorowy:
Minister
Rolnictwa
i Rozwoju
Wsi

Dyrektor
Generalny
Lasów
Państwowych

Patronat Medialny:
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Nawet jak leje i wieje, to się nie chwieje!
Zapewnij sobie większą pewność działania –
niezależność od pogody i temperatury
Stosuj przez cały sezon bez presji ze strony czasu –
najszersze okno aplikacji
Nie komplikuj sobie życia – jeden produkt do wszystkich
gatunków zbóż ozimych i jarych
BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl

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

REKLAMA

Medax Max promocja 248x154 BASF ramka JW 2020.indd 1

07.02.2020 17:37

IS AVENTIS

owies jary
zółtonasienny

plon powyżej 10 t/ha;

CEBIR

plon suchej masy - 120% wzorca,
plon suchej masy kolb - 108,5% wzorca,
plon świeżej masy - 122% wzorca;

CELONG

FAO 240
kiszonka

FAO 250
ziarno

plon ziarna 112,4 dt5/ha - 104% wzorca,
w sezonie 2019 106,7 dt/ha ziarna na Podlasiu;

OP MAURRA

plon świeżej masy 105,2 % wzorca,
plon suchej masy kolb - 103,7% wzorca.

FAO 240/250
kiszonka, ziarno

Na wiosnę

2020

polecamy NOWOŚCI
W NOWYM SEZONIE ŻYCZYMY

OSEVA Polska Sp. z o.o.
ul. Kopanina 77, 60-105 Poznań
tel./faks: 61/868 46 79
tel. +48 602 248 167
e-mail: oseva@oseva.pl

Polska Wschodnia:
Michał Waranica
tel. +48 660 699 571
michal.waranica@oseva.pl

Polska Zachodnia:
Wacław Erdmann
tel. +48 602 248 167
waclaw.erdmann@oseva.pl

WYSOKICH PLONÓW
SZCZEGÓŁY NA STRONIE:

WWW.OSEVA.PL
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Nowe odmiany kukurydzy 2020

REKLAMA

Okres badań przed zarejestrowaniem standardowo trwa dwa lata.

ELDORADO
jęczmień jary

wysoki potencjał plonowania
na słabych glebach

Ponadto w ofercie jęczmień jary:
Avatar, Nagradowicki

OLIMP

groch siewny jadalny
lider plonowania
i zawartości białka

Ponadto w ofercie groch siewny:
Cysterski, Starski, Turnia, Sokolik

Polecamy nasze odmiany owsa jarego,
łubinu wąskolistnego, łubinu żółtego,
facelii i gorczycy

phr.tulce

www.phr.pl

Zdarza się jednak wydłużenie tego okresu do trzech
lat, jeżeli dwuletnie wyniki
badań wartości gospodarczej
(WGO) są niejednoznaczne lub
nierozstrzygnięte są wyniki badań odrębności, wyrównania
i trwałości (OWT).
Obecnie Krajowy rejestr
liczy 210 odmian kukurydzy
(51 krajowych i 159 zagranicznych). Wobec ponad 5 tysięcy
odmian tego gatunku w CCA,
nasza lista nie jest zbyt długa.
Warto zaznaczyć, że każdego roku z Krajowego rejestru
ubywają odmiany z powodu
upłynięcia ich 10 letniego i nie
przedłużonego wpisu, lub utraty znaczenia gospodarczego
i wycofania z rejestru przez
samych właścicieli odmian.
W doświadczeniach odmianowych lat 2018-2019 wystarczającą plenność i wczesność
uzasadniającą zarejestrowanie
wykazało 28 nowych odmian.
Wśród nich 18 to odmiany
ziarnowe, 10 kiszonkowych.
Poniżej zamieszczono charakterystyki nowych odmian.
Uszeregowano je alfabetycznie według kierunków użytkowania i grup wczesności,
w których były oceniane przed
zarejestrowaniem. Litery SC
i TC oznaczają odmiany
mieszańcowe odpowiednio
dwuliniowe (pojedyncze)
i trójliniowe, natomiast DC
– czteroliniowe.
Obok nazw odmian podano skrótowe nazwy firm
hodowlano-nasiennych lub
przedstawicieli hodowców.
Charakteryzując odmiany, porównywano je z wzorcami odpowiednich grup wczesności,
którymi były zestawy odmian
zarejestrowanych w poprzednich latach oraz odmiany
z CCA (które zostały włączone
do doświadczeń PDO), oceniane w danej grupie.
Użytkowanie na ziarno
Grupa wczesna
Florino (Saatbau Linz)
Odmiana dwuliniowa (TC),
przeznaczona do uprawy na
ziarno, wczesna, FAO 230.
Plon ziarna duży do bardzo
dużego. Udział ziarna w masie kolby średni . Wigor roślin
w początkowej fazie wegetacji
średni. Rośliny dość wysokie,
o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg i fuzariozę kolb
mniejsza, na głownię łodyg
i kolb mniejsza; na omacnicę
prosowiankę – średnia.
Pumori (RAGT)
Odmiana dwuliniowa (SC),

przeznaczona do uprawy na
ziarno, wczesna, FAO 220.
Plon ziarna duży. Udział
ziarna w masie kolby większy.
Wigor roślin w początkowej
fazie wegetacji średni. Rośliny
średniej wysokości, o dość dobrej odporności na wyleganie.
Odporność na fuzariozę kolb
– średnia, na fuzariozę łodyg
dość duża, na głownie łodyg
i kolb – średnia; na omacnicę
prosowiankę średnia.
RGT Alyxx (RAGT)
Odmiana dwuliniowa (SC),
przeznaczona do uprawy na
ziarno, wczesna, FAO 230.
Plon ziarna duży do bardzo
dużego. Udział ziarna w masie kolby średni. Wigor roślin
w początkowej fazie wegetacji
średni. Rośliny średniej wysokości, o średniej odporności na
wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg i kolb średnia, na
głownię łodyg dość duża, na
głownię kolb średnia; na omacnicę prosowiankę – średnia.
RGT Bernaxx (RAGT)
Odmiana dwuliniowa (SC),
przeznaczona do uprawy na
ziarno, wczesna, FAO 230.
Plon ziarna duży do bardzo
dużego. Udział ziarna w masie kolby średni. Wigor roślin
w początkowej fazie wegetacji
średni. Rośliny średniej wysokości, o średniej odporności
na wyleganie. Odporność na
fuzariozę łodyg i kolb dość
duża, na głownię kolb i łodyg – dość duża; na omacnicę
prosowiankę – średnia.
RGT Halifaxx (RAGT)
Odmiana dwuliniowa (SC),
przeznaczona do uprawy na
ziarno, wczesna, FAO 230.
Plon ziarna duży do bardzo
dużego. Udział ziarna w masie
kolby większy. Wigor roślin
w początkowej fazie wegetacji
średni. Rośliny niższe, o średniej odporności na wyleganie.
Odporność na fuzariozę łodyg
i kolb średnia, na głownię łodyg i głownię kolb – średnia;
na omacnicę prosowiankę
– średnia.
Selista (KWS)
Odmiana dwuliniowa (SC),
przeznaczona do uprawy na
ziarno, wczesna, FAO 210.
Plon ziarna duży. Udział
ziarna w masie kolb średni.
Wigor roślin w początkowej
fazie wegetacji średni. Rośliny
dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg i kolb
– średnia, na głownię łodyg
i kolb – dość duża; na omacnicę prosowiankę – średnia.
SM Polonia (HR Smolice)

Odmiana trójliniowa (TC),
przeznaczona do uprawy na
ziarno, wczesna, FAO 200.
Plon ziarna duży. Udział
ziarna w masie kolb średni.
Wigor roślin w początkowej
fazie wegetacji dość dobry.
Rośliny średniej wysokości,
o dobrej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę
kolb średnia, na fuzariozę łodyg większa, na głownie łodyg
i kolb – średnia, na omacnicę
prosowiankę – średnia.
SM Vistula (HR Smolice)
Odmiana trójliniowa (TC),
przeznaczona do uprawy na
ziarno, wczesna, FAO 210.
Plon ziarna duży do bardzo
dużego. Udział ziarna w masie kolb średni. Wigor roślin
w początkowej fazie wegetacji
dość dobry. Rośliny średniej
wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Odporność
na fuzariozę łodyg i głownię
kolb średnia, na fuzariozę kolb
mniejsza, na głownię łodyg
– większa, na omacnicę prosowiankę – średnia.
Grupa średniowczesna
ES Runway (Euralis)
Odmiana dwuliniowa (SC),
przeznaczona do uprawy na
ziarno, średniowczesna,
FAO 240.
Plon ziarna duży. Udział
ziarna w masie kolby średni.
Wigor roślin w początkowej
fazie wegetacji średni. Rośliny
średniej wysokości, o średniej
odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozy średnia,
na głownię łodyg większa,
na głownię kolb – średnia;
na omacnicę prosowiankę
– średnia.
Grigri CS (Caussade)
Odmiana dwuliniowa (SC),
przeznaczona do uprawy na
ziarno, średniowczesna,
FAO 250.
Plon ziarna duży do bardzo
dużego. Udział ziarna w masie kolby średni. Wigor roślin
w początkowej fazie wegetacji
średni. Rośliny średniej wysokości, o średniej odporności na
wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg średnia, na fuzariozę kolb większa, na głownię
łodyg dość duża, głownię kolb
– średnia; na omacnicę prosowiankę – średnia.
Kwarrado (KWS)
Odmiana dwuliniowa (SC),
przeznaczona do uprawy na
ziarno, średniowczesna,
FAO 240.
Plon ziarna duży do bardzo
dużego. Udział ziarna w masie kolby średni. Wigor roślin
w początkowej fazie wegetacji

średni. Rośliny niższe o większej odporności na wyleganie.
Odporność na fuzariozy – średnia, na głownie – większa;
na omacnicę prosowiankę
– średnia.
KWS Iconico (KWS)
Odmiana dwuliniowa (SC),
przeznaczona do uprawy na
ziarno, średniowczesna,
FAO 240.
Plon ziarna duży do bardzo
dużego. Udział ziarna w masie kolby średni. Wigor roślin
w początkowej fazie wegetacji
większy. Rośliny średniej wysokości, o średniej odporności
na wyleganie. Odporność na
fuzariozę łodyg i kolb –średnia,
na głownie kukurydzy – większa; na omacnicę prosowiankę
– średnia.
LG31272 (Limagrain)
Odmiana dwuliniowa (SC),
przeznaczona do uprawy na
ziarno, średniowczesna,
FAO 240.
Plon ziarna duży. Udział
ziarna w masie kolby średni.
Wigor roślin w początkowej
fazie wegetacji średni. Rośliny średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie.
Odporność na fuzariozę kolb
średnia, na fuzariozę łodyg
większa, na głownie– średnia; na omacnicę prosowiankę
– średnia.
Magento (KWS)
Odmiana dwuliniowa (SC),
przeznaczona do uprawy na
ziarno, średniowczesna,
FAO 240.
Plon ziarna duży do bardzo
dużego. Udział ziarna w masie kolby średni. Wigor roślin
w początkowej fazie wegetacji
średni. Rośliny niższe, o średniej odporności na wyleganie.
Odporność na fuzariozę łodyg
i kolb średnia, na głownię kolb
i łodyg – średnia; na omacnicę
prosowiankę – średnia.
Grupa średniopóźna
ES Bigday (Euralis)
Odmiana dwuliniowa
(SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, średniopóźna,
FAO 260.
Plon ziarna duży do bardzo
dużego. Udział ziarna w masie kolb średni. Wigor roślin
w początkowej fazie wegetacji
dość dobry. Rośliny dość wysokie o średniej odporności
na wyleganie. Odporność na
fuzariozy oraz głownie – średnia; na omacnicę prosowiankę
– średnia.
ES Hattrick (Euralis)
Odmiana dwuliniowa (SC),
przeznaczona do uprawy
c.d. art. na str. 16
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Tabela 2. Doświadczenia na kiszonkę.

Tabela 1. Doświadczenia na ziarno.

Plon

Lp.

Odmiany

Hodowca/
Pełnomocnik hodowcy

1

2

Liczba
FAO

3

Wzorzec – grupa wczesna

Plon ziarna przy
14% wody
(dt z ha)

Wilgot-ność
ziarna
Wysokość roślin
w cza(cm)
sie zbioru
(%)

% wzorca

odchylenia od wzorca

4

5

6

115,2

21,7

261

1

RGT Halifaxx

RAGT

230

105

0,4

-12

2

RGT Alyxx
RGT Bernaxx

RAGT

230

104

0,7

-6

RAGT

230

104

1,4

-8

3

suchej masy

Zawartość suchej
masy (%)

(dt z ha)
Lp.

Odmiany

Hodowca/
Pełnomocnik hodowcy

Liczba FAO

ogólny

w całych roślinach

% wzorca
1

2

3

4

Wzorzec – grupa wczesna
1

Tipico

odchylenia
od wzorca

Plon ogólny
świeżej masy
(dt z ha)

% wzorca

Wysokość roślin
(cm)

odchylenia
od wzorca

5

7

9

10

171,0

35,4

485

258

-0,4

110

17

Saatbau Linz

230

109

2

SM Grot

HR Smolice

220

101

0,3

100

-6

3

Gaetano

Saatbau Linz

230

101

-1,4

105

13

177,1

35,3

506

259

4

Bernaxx
Florino

Saatbau Linz

230

104

0,4

11

5

SM Vistula

HR Smolice

210

104

-1,4

-9

6

Selista

KWS

210

103

-1,1

12

4

Assunto

Saatbau Linz

260

105

-2,6

114

6

7

Pumori

RAGT

220

102

-0,4

-4

5

ES Palladium

Euralis

240

104

0,6

102

3

8

SM Polonia

HR Smolice

200

6

Delici CS

Caussade

240

102

-0,1

103

-3

175,7

36,3

487

261

Wzorzec – grupa średniowczesna

102

-1,5

4

115,9

21,1

259

Wzorzec – grupa średniowczesna

Wzorzec – grupa średniopóźna

9

KWS Iconico

KWS

240

106

0,1

-1

10

Kwarrado

KWS

240

104

-1,1

-16

7

Physiker

Euralis

260

105

1,1

101

3

8

Clementeen

Limagrain

260

104

-0,5

105

10

11

Magento

KWS

240

104

-0,2

-18

12

Grigri CS

Caussade

250

104

1,3

-9

9

Motivi CS

Caussade

280

104

-1,5

108

-15

4

10

Kentos

KWS

270

103

-0,8

105

10

13

LG31272

Limagrain

240

14

ES Runway

Euralis

240

Wzorzec – grupa średniopóźna

102

0,7

101

-1,3

2

118,0

22,0

268

15

ES Bigday

Euralis

260

105

0,0

14

16

Farmurphy

FarmSaat

260

105

0,6

-17

17

ES Hattrick

Euralis

260

103

-0,5

-6

18

Sibelio

Saatbau Linz

260-270

102

0,9

6

na ziarno, średniopóźna,
FAO 260.
Plon ziarna duży. Udział
ziarna w masie kolb średni.
Wigor roślin w początkowej
fazie wegetacji średni. Rośliny
średniej wysokości, o średniej
odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg
i kolb oraz głownie średnia;
na omacnicę prosowiankę
– średnia.
Farmurphy (FarmSaat)
Odmiana dwuliniowa
(SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, średniopóźna,
FAO 260.
Plon ziarna duży do bardzo
dużego. Udział ziarna w masie

kolb mniejszy. Wigor roślin
w początkowej fazie wegetacji
większy. Rośliny niższe, o średniej odporności na wyleganie.
Odporność na fuzariozę łodyg
i kolb oraz głownie średnia;
na omacnicę prosowiankę
– średnia.
Sibelio (Saatbau Linz)
Odmiana dwuliniowa (SC),
przeznaczona do uprawy na
ziarno, średniopóźna, FAO
260-270.
Plon ziarna duży. Udział
ziarna w masie kolb mniejszy.
Wigor roślin w początkowej
fazie wegetacji średni. Rośliny średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie.

Odporność na fuzariozę łodyg
i kolb oraz głownię kolb średnia, na głownie łodyg – większa; na omacnicę prosowiankę
– średnia.
Użytkowanie na kiszonkę
Grupa wczesna
Gaetano (Saatbau Linz)
Odmiana dwuliniowa (SC),
przeznaczona do uprawy na
kiszonkę, wczesna, FAO 230.
Plon ogólny suchej masy
i plon świeżej masy duży.
Strawność średnia. Wigor roślin
w początkowej fazie wegetacji
średni. Rośliny dość wysokie.
Odporność na głownie kukurydzy na kolbach większa, na
łodygach – średnia.

SM Grot (HR Smolice)
Odmiana trójliniowa (TC),
przeznaczona do uprawy na
kiszonkę, wczesna, FAO 220.
Plon ogólny suchej masy
duży, plon świeżej masy średni.
Strawność średnia. Wigor roślin
w początkowej fazie wegetacji
średni. Rośliny średniej wysokości. Odporność na głownię
kukurydzy na kolbach większa,
na łodygach – średnia.
Tipico (Saatbau Linz)
Odmiana czteroliniowa
(DC), przeznaczona do uprawy
na kiszonkę, wczesna, FAO 230.
Plon ogólny suchej masy
i plon świeżej masy bardzo
duży. Strawność dobra. Wigor
roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny dość wysokie. Odporność na głownie
kukurydzy na kolbach średnia,
na łodygach – mniejsza.
Grupa średniowczesna
Assunto (Saatbau Linz)
Odmiana dwuliniowa (SC),

przeznaczona do uprawy na
kiszonkę, średniopóźna badana w grupie średniowczesnej,
FAO 260.
Plon ogólny suchej masy oraz
plon świeżej masy bardzo duży.
Strawność dobra. Wigor roślin
w początkowej fazie wegetacji
średni. Rośliny średniej wysokości. Odporność na głownie
kukurydzy średnia.
Delici CS (Caussade)
Odmiana dwuliniowa (SC),
przeznaczona do uprawy na
kiszonkę, średniowczesna,
FAO 240.
Plon ogólny suchej masy
duży, plon świeżej masy bardzo duży. Strawność dobra do
bardzo dobrej. Wigor roślin
w początkowej fazie wegetacji
średni. Rośliny średniej wysokości. Odporność na głownię
kukurydzy na kolbach i łodygach większa.
ES Palladium (Euralis)
Odmiana dwuliniowa (SC),

przeznaczona do uprawy na
kiszonkę, średniowczesna,
FAO 240.
Plon ogólny suchej masy
duży do bardzo dużego, plon
świeżej masy duży. Strawność
dobra do bardzo dobrej. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny
średniej wysokości. Odporność
na głownię kukurydzy na kolbach średnia, na głownię łodyg
większa.
Grupa średniopóźna
Clementeen (Limagrain)
Odmiana trójliniowa (TC),
przeznaczona do uprawy
na kiszonkę, średniopóźna,
FAO 260.
Plon ogólny suchej masy duży
do bardzo dużego, plon świeżej
masy duży. Strawność dobra.
Wigor roślin w początkowej
fazie wegetacji średni. Rośliny
dość wysokie. Odporność na
głownię kukurydzy na kolbach
większa, a na łodygach średnia.

REKLAMA

SM Polonez

Fortop

SM Zawisza

FAO 220-230

FAO 230

FAO 240-250

Poloneza czas…
zasiać!

nowa genetyka na
wczesną kiszonkę

Możesz na nim
polegać

• 102% wzorca w plonie
ziarna w 2-leciu dośw.
rejestrowych
• dobre połączenie
wczesności i plonu
• wyjątkowa zdrowotność
odmiany

• 102% wzorca w plonie
ziarna w 2-leciu dośw.
rejestrowych
• dobre połączenie
wczesności i plonu
• wyjątkowa zdrowotność
odmiany

• 2. miejsce w suchej i świeżej
masie w dośw. rejestrowych
• znacząco lepszy na tle badanych
odmian plon jednostek
pokarmowych (105% wzorca)
• przydatność także w ziarnowym
kierunku uprawy

Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR • tel. 65 548 24 20 • www.hrsmolice.pl
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Kentos (KWS)
Odmiana dwuliniowa (SC),
przeznaczona do uprawy na kiszonkę, średniopóźna, FAO 270.
Plon ogólny suchej masy
duży, plon świeżej masy bardzo
duży. Strawność średnia. Wigor roślin w początkowej fazie
wegetacji średni. Rośliny dość
wysokie Odporność na głownię
kukurydzy na kolbach średnia,
na głownię łodyg mniejsza.
Motivi CS (Caussade)
Odmiana dwuliniowa (SC),
przeznaczona do uprawy na
kiszonkę, średniopóźna,
FAO 280.
Plon ogólny suchej masy bardzo duży do bardzo dużego,
plon świeżej masy bardzo duży.
Strawność średnia. Wigor roślin
w początkowej fazie wegetacji
średni. Rośliny niższe. Odporność na głownię kukurydzy na
kolbach i łodygach średnia.
Physiker (Euralis)
Odmiana dwuliniowa (SC),
przeznaczona do uprawy na
kiszonkę, średniopóźna,
FAO 260.
Plon ogólny suchej masy bardzo duży, plon świeżej masy
duży. Strawność średnia. Wigor roślin w początkowej fazie
wegetacji średni. Rośliny średniej wysokości. Odporność na
głownię kukurydzy na kolbach
i łodygach większa.
Karolina Piecuch
COBORU

REKLAMA

Wiosenne odchwaszczanie rzepaku ozimego
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Rzepak ozimy jest bardzo narażony na zachwaszczenie wiosenne, z uwagi na jego powolny wzrost jesienią.

Chwasty, które jesienią
rozpoczęły wegetację, wiosną będą już zaawansowane
w rozwoju. W tym czasie gatunki jednoliścienne zwykle
kończą już fazę krzewienia,
a dwuliścienne wybijają się
z rozety w pęd. Jeżeli jesienią nie wykonano zabiegów
odchwaszczania, lub obserwowano słabe działanie preparatów to wiosną, chwasty
wznawiające szybko wegetację
będą znacznie trudniejsze do
zwalczenia.
Paleta środków przeznaczonych wiosną do zwalczania
chwastów dwuliściennych jest
ograniczona, z uwagi na niewielką ilość zarejestrowanych
substancji czynnych. Znanym
od dawna związkiem jest chlopyralid, który pobierany przez

liście chwastów powoduje blokadę auksyn tj. hormonów roślinnych odpowiedzialnych
za wzrost roślin, oraz zakłóca
proces oddychania na poziomie komórkowym. Najlepiej
niszczy on młode, intensywnie rosnące chwasty, od fazy
2-3 liści do fazy rozety. Do
herbicydów zawierających
w swoim składzie chlopyralid należy ok. 15 preparatów
np.: Lontrel 300 SL, Auksendy
300 SL, Cliophar 300 SL, Clap,
Helion 300 SL, Hoder 300 SL
i Vivendi 300 SL, które wiosną,
w rzepaku ozimym, zaleca się
stosować w dawce 0,3 – 0,4 l/
ha od ruszenia wegetacji do
rozpoczęcia tworzenia pąków
kwiatowych.
Należy zwrócić uwagę, że
środkom Cloe 300 SL, Faworyt

300 SL, Major 300 SL i ProSto 300 SL kończy się termin
ważności zezwolenia w dniu
30-04-2020 r. Wymienione
herbicydy skutecznie zwalczają
chwasty rumianowate, chabra
bławatka, dymnicę pospolitą,
mniszka pospolitego, ostrożeń
polny, psiankę czarną i rdest
plamisty.
Do zwalczania przytulii
czepnej w rzepaku ozimym
przeznaczone są herbicydy
zawierające oprócz chlopyralidu w ilości 267 g/l również
pikloram w ilości 67 g/l. Są to
środki systemiczne, pobierane
przez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczane w całej roślinie powodując
jej deformację i zahamowanie wzrostu, oraz zamieranie
chwastów. Preparaty najskuteczniej niszczą chwasty znajdujące się w młodych fazach
rozwojowych (w fazie 2-6 liści)
i umożliwiają dobre zwalczenie
przytulii czepnej (do wysokości
8 cm), już od momentu ruszenia wegetacji rzepaku do fazy
wykształcania pąków kwiatowych. Środki Galera 334 SL,

Chaco, Curlew 334 SL, Kratos
A i Obelix 334 SL, zaleca się
stosować wiosną w rzepaku
ozimym, w dawce 0,35 l/ha,
po ruszeniu wegetacji do fazy
wytworzenia pąków kwiatowych rośliny uprawnej. Należy zwrócić szczególną uwagę
na fazę rozwojową przytulii
czepnej, gdyż po osiągnięciu
wysokości 8 cm, kiedy pojawiają się pierwsze pędy boczne,
przytulia jest średnio wrażliwa
na wymienione herbicydy.
Natomiast preparaty Barka
334 SL, Cyklop 334 SL i Gala
334 SL zawierające w swoim
składzie również chlopyralid
267 g/l + pikloram 67 g/l, zalecane są do stosowania wiosną, w dawkach 0,25-0,35 l/
ha, w rzepaku ozimym od fazy
rozety (9 liści) do fazy widocznego pierwszego międzywęźla.
Podane wyżej preparaty zastosowane w dawce 0,25 l/ha
dobrze zwalczają takie gatunki
chwastów jak: chaber bławatek, dymnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna,
ostrożeń polny i rumian polny, natomiast do średnio

wrażliwych zaliczymy: iglicę
pospolitą, jasnotę purpurową,
gwiazdnicę pospolitą, mlecz
polny, przytulię czepną i rdest
powojowaty. Zastosowanie
maksymalnej dawki 0,35 l/
ha zwiększa skuteczność zwalczania przytulii czepnej i rdestu powojowatego natomiast
fiołek polny i tasznik pospolity
pozostają odporne.
Zagadnienie zwalczania
chwastów jednoliściennych
wydaje się znacznie prostsze do
rozwiązania z uwagi na dużą
ilość preparatów zalecanych
do zwalczania tych gatunków
wiosną, w uprawie rzepaku
ozimego. Herbicydy, tzw. graminicydy ,to grupa preparatów
skutecznie zwalczająca takie
chwasty jednoliścienne jak:
samosiewy zbóż, miotłę zbożową, wyczyniec polny, owies
głuchy, chwastnicę jednostronną, włośnice i inne oraz perz
właściwy.
mgr Marek Badowski
IUNG – PIB
Zakład Herbologii
i Technik Uprawy Roli
Wrocław
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Soja – nowe wyzwanie dla polskiego rolnictwa
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Konferencja pod hasłem „Możliwości zwiększenia powierzchni uprawy soi w Polsce”.

Od lewej: Jan Białkowski, Nina Dobrzyńska, Edward Gacek,
Klemes Mechtler

Henryk Bujak i Jan Białkowski

Franciszek Ostapczuk

Jarosław Iwaniuk

Głównym celem konferencji, która odbyła się 5 lutego
w Warszawie, była popularyzacja uprawy soi w naszym kraju,
mając na względzie potrzebę
poprawy bilansu krajowego
białka paszowego.
Współorganizatorami konferencji było Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
i Centralny Ośrodek Badania
Odmian Roślin Uprawnych
w Słupi Wielkiej. W imieniu Ministra Ardanowskiego
konferencję otworzył podsekretarz stanu Jan Białkowski.
a osobą prowadzącą była Nina
Dobrzyńska, Dyrektor Departamentu Ochrony Roślin
i Nasiennictwa. Minister Białkowski stwierdził, że roczna
wartość importu soi wynosi
4 mld złotych. Jest to soja
genetycznie zmodyfikowana. W przypadku zwiększenia
produkcji, znaczna część środków przeznaczana na import
zostanie zaoszczędzona i te
fundusze zasilą dochody polskich rolników. Bardzo ważnym aspektem będzie również
poprawa struktury zasiewów.
W konferencji uczestniczyło
około 120 osób reprezentujących Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Uczelnie i Instytuty
związane z rolnictwem, Stacje
Doświadczalne Oceny Odmian
i Centralę COBORU. Liczna
grupę stanowili rolnicy oraz
inne osoby zainteresowane
uprawą, skupem i przetwórstwem paszowym soi.
Podczas konferencji zaprezentowano cztery referaty:
• Prof. dr hab. Edward Gacek
– dyrektor COBORU, przedstawił referat pt. „Przydatność postępu genetycznego
współczesnych odmian soi
do uprawy w Polsce”.
• Klemens Mechtler – dyrektor Departamentu Badania
Odmian Roślin w Austriackiej Agencji Zdrowia
i Bezpieczeństwa Żywności
(AGES), przedstawił referat
pt. „Soja – przyszłościowym gatunkiem uprawnym
w Austrii.
• Franciszek Ostapczuk –
prezes zarządu Rolniczej
Spółdzielni Produkcyjnej
Bielczanka (woj. małopolskie), omówił czynniki
decydujące o powodzeniu
w uprawie soi.
• Jarosław Iwaniuk – główny technolog Zakładu
Uszlachetniania Białka

Roślinnego firmy Agrolok
Sp. z o.o., przedstawił temat
organizacji skupu i uszlachetniania nasion soi oraz
zastosowania krajowych
komponentów sojowych
w żywieniu zwierząt.
Prof. Edward Gacek swoje
wystąpienie skoncentrował na
krajowym systemie testowania i wdrażania postępu genetycznego odmian roślin do
praktyki, przydatności nowych
odmian soi do uprawy w Polsce oraz tworzeniu list odmian
białkowych i soi zalecanych
do uprawy w poszczególnych
województwach. Omówił również aktualny stan „Inicjatywy
białkowej COBORU”. Inicjatywa białkowa COBORU to
program intensyfikacji prac
doświadczalnych nad roślinami białkowymi i soją, przyjęta
przez kierownictwo MRiRW
w 2017 roku. Obejmują one
grubonasienne gatunki roślin
bobowatych (strączkowych),
bobik, groch siewny, łubiny,
oraz nowy gatunek - soję.
Oczekuje się, że w wyniku
podjętych prac wzrośnie areał
roślin białkowych, co przyczyni się do zmniejszenia deficytu
krajowego białka paszowego.
W latach 2017 – 2019 zwiększono liczbę prowadzonych
przez COBORU doświadczeń
odmianowych z tradycyjnymi
roślinami białkowymi, w zależności od gatunku o 6080%. Określono ich potencjał
plonowania oraz poznano
przydatność do rejonów glebowo-klimatycznych kraju.
Opracowano Listy Odmian
Zalecanych roślin białkowych
oraz soi do uprawy na terenie
poszczególnych województw.
W przypadku soi podwojono liczbę doświadczeń.
W 2019 roku przeprowadzono łącznie 52 doświadczenia
z 32 odmianami znajdującymi
się na polskim rynku. Liczba
odmian soi wpisanych do Krajowego Rejestru wzrosła do
26, w tym 4 odmiany wpisano
do KR w lutym 2020. Pozostałe
odmiany pochodzą z katalogu
CCA (są zarejestrowane w innych krajach UE).
Podstawowym kryterium
przydatności odmian soi do
uprawy jest ich termin dojrzewania. Biorąc pod uwagę
warunki termiczne oraz rozkład i poziom opadów, a także ryzyko wystąpienia suszy,
wyodrębniono 3. główne

rejony uprawy soi w Polsce:
rejon północny (N), rejon
centralnej Polski (M) i rejon
południowy (S).
Wykazano, że odmiany bardzo wczesne i wczesne można
uprawiać bez ryzyka w całym
kraju. Odmiany z grupy późnej
i bardzo późnej naddają się do
uprawy w rejonie południowym, a niektóre również do
uprawy w rejonie centralnym.
Prof. Gacek stwierdził, że
potencjał genetyczny dostępnych odmian soi jest wystraczający żeby wdrożyć je do
szerokiej uprawy. W 2017 roku
średnie plony odmian soi
w kraju wyniosły 33,5 dt/
ha (max. 48,9 dt/ha). W suchym 2018 roku, średnie plony wyniosły 36,3 dt/ha (max.
55,6 dt/ha). W 2019 roku,
w którym wystąpiła bardzo
dotkliwa susza w czerwcu
i w lipcu, soja plonowała
średnio na poziomie 26,7 dt/
ha, a najwyższy plon wyniósł
49,6 dt/ha.
Spośród roślin bobowatych
soja okazała się gatunkiem najbardziej odpornym na suszę.
Prof. Edward Gacek,
w podsumowaniu swojego
wystąpienia, stwierdził, że
przystosowanie badanych
odmian do warunków środowiskowych i funkcjonujący
w kraju system rekomendacji
odmian soi pozwala zakładać,
że może być ona uprawiana na
powierzchni 200 – 250 tys. ha.
Obecnie jest to około 20 tys.
ha. Uprawa soi przyczyni się
do poprawy bilansu białka paszowego i stanowić będzie alternatywę dla pasz GMO oraz
zwiększenia bioróżnorodności
w uprawie roślin. Bardzo ważnym aspektem jest wiązanie
azotu z powietrza, korzystne
oddziaływanie na glebę i rośliny następcze w płodozmianie.
Klemens Mechtler przedstawił aktualny stan uprawy soi w Austrii. Aktualnie
soja jest uprawiana na powierzchni 70 tys. ha. i jej
areał dynamicznie wzrasta.
W strukturze zasiewów zajmuje 5. miejsce po pszenicy
ozimej (250 tys. ha), kukurydzy na ziarno (220 tys. ha),
jęczmieniu ozimym (100 tys.
ha), kukurydzy na kiszonkę
(85 tys. ha). Średnie plony
soi kształtują się na poziomie
około 32 dt/ha, a roczny zbiór
wynosi około 220 tys. ton. Jest
to soja w całości nie-GMO.

dr inż. Roman Warzecha
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
Państwowy Instytut
Badawczy
Radzików
Zapotrzebowanie na soję wynosi około 0,5 mln ton. Około
300 tys. ton jest uzupełniane
przez import (soja GMO). Aktualnie w austriackim rejestrze
jest 80 odmian soi. Największy udział w produkcji mają
odmiany średniowczesne,
i średniopóźne. W rejestrze
jest 25 odmian austriackich,
27 kanadyjskich, a ponadto
odmiany szwajcarskie, francuskie i niemieckie. 50 odmian
jest reprodukowanych w Austrii na powierzchni 4600 ha
(2019). Warunki glebowo
klimatyczne do uprawy soi
są podobne do tych wymaganych dla kukurydzy. Soja
jest rośliną niskonakładową.
Główny koszt stanowią nasiona i herbicydy w przypadku,
gdy nie jest stosowane mechaniczne zwalczanie chwastów.
Nie ma żadnych nakładów na
nawozy azotowe.
Uprawa soi stanowi doskonałe uzupełnienie dla gospodarstw, gdzie powierzchnia
zbóż i kukurydzy nie może
przekraczać 75%. Oferuje
rozwiązanie problemu azotu,
szczególnie dla gospodarstw
ekologicznych bez chowu zwierząt. Inne rośliny białkowe nie
stanowią konkurencji dla soi,
gdyż nie jest prowadzona krajowa hodowla grochu i bobiku, a uprawa tych roślin ma
marginalne znaczenie i brak
jest rynku dla tych gatunków.
W niektórych rejonach około
50% soi jest uprawiane w gospodarstwach ekologicznych.
Odnotowuje się wzrastające
zapotrzebowanie na produkty sojowe do konsumpcji
przez ludzi.
Głównym celem produkcji
soi jest jednak dostarczenie
białka roślinnego dla zwierząt (trzody chlewnej i drobiu) oraz uniezależnienie się
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w możliwie najwyższym stopniu od importu.
Franciszek Ostapczuk
w kierowanej przez siebie
spółdzielni produkcyjnej
uprawia 100 ha soi, co stanowi
30% gruntów ornych. Prelegent podzielił się z uczestnikami konferencji praktycznymi
doświadczeniami w zakresie
agrotechniki soi. Stwierdził,
że uprawa soi jest stosunkowo prosta, ale wymagająca
dużej uwagi.
Z uprawy soi należy wyłączyć gleby zakamienione, z duża presją chwastów
i o dużej zasobności azotu
z przedplonu. Spośród roślin
białkowych soja charakteryzuje się najwyższą tolerancją
na suszę, ale ma najwyższe
wymagania cieplne.
Siewy już w kwietniu, ale
pod warunkiem, że temperatura gleby na głębokości 5 cm
wynosi 10°C i jest perspektywa warunków termicznych na
kolejne dni. W przeciwnym
razie siewy należy odłożyć
nawet do maja, gdy warunki
termiczne zostaną spełnione.
Trzeba walczyć o nagrzanie
gleby. Według Ostapczuka
„jeden dzień przyśpieszenia
na wiosnę, to jak tydzień na
jesieni”. Orka, w porównaniu
z uprawą uproszczoną (gruber),
zapewnia szybsze nagrzanie
gleby. Zapewnia też o tydzień
wcześniejsze wschody, mniejsza presje chwastów i wyższe
zawiązywanie strąków. Wiosną
jak najwcześniejsze bronowanie. Jeśli gleba zbyt wilgotna
pozwolić na jej odparowanie.
Jeśli przesuszona to uprawić na
15 cm, aby wymieszać z warstwą wilgotną. Siew w glebę
przesuszoną uniemożliwia rozwój bakterii brodawkowych.
Konieczne jest uregulowanie odczynu gleby. Dopóki
to nie nastąpi zrezygnować
z uprawy soi. Wapno to najtańszy środek plonotwórczy.
Przy pH 6-7, jest optymalne
wykorzystanie składników
pokarmowych.
Podstawowe nawożenie
to zero azotu, 60 kg fosforu
i 90 kg potasu. Przy wyższych areałach, należy siać
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kilka odmian, co zapewnia
stabilizację produkcji. Bardzo ważny jest dobór szczepionki bakteryjnej do nasion.
Szereg szczepionek ma bardzo
niską wartość. W rezultacie
nie wykształcają się brodawki
na korzeniach roślin. Bardzo
ważne jest przechowywanie
w chłodzie zaszczepionych nasion przed siewem. Musza one
być sukcesywnie dostarczane
w pole i na bieżąco wysiewane.
Kolejnym problemem jest wysokość zawiązywania strąków.
Doświadczenie Ostapczuka
wskazuje, że zależy ono od
terminu siewu. Przy wcześniejszych siewach i bardziej
wyrośniętych roślinach jest
ono wyższe. Fitotoksyczne
działanie herbicydów, w szczególności sulfonylo-mocznikowych, wpływa na niższe
osadzanie strąków.
Zagrożenie dla upraw soi
stanowią gołębie i ślimaki. Przeciwko ślimakom na
obrzeżach pola trzeba stosować preparaty ślimakobójcze.
Przy siewie w nieogrzana glebę może wystąpić problem ze
śmietką.
Według Ostapczuka, do powodzenia uprawy soi w Polsce mogą przyczynić się dwa
czynniki: postęp biologiczny
i właściwy dobór odmiany (realizowany przez COBORU –
przypisek autora tekstu), oraz
technologia zbioru. Ostapczuk,
w kierowanym przez siebie gospodarstwie stosuje do zbioru
soi kombajn z hederem typu
flex, dostosowującym się do
terenu. Przy zwykłym hederze straty wynoszą 400 kg/
ha w porównaniu z hederem
typu flex.
Koszty zakupu hedera flex
amortyzują się całkowicie przy
zbiorze 200 ha soi. Ostapczuk
przeznacza cały zbiór soi na
eksport, uzyskując wyższą cenę
o 150 zł za tonę. Soja na eksport musi spełniać następujące
parametry: zawartość białka
minimum 34%, wilgotność
– 12%, zanieczyszczenia –
max. 2%.
Jarosław Iwaniuk reprezentujący firmę AGROLOK Sp.
z o.o., przedstawił zasady

skupu ziarna soi. W 2019 roku
firma skupiła 10 tysięcy ton
soi. Przedmiotem skupu jest
wyłącznie ziarno z polskich
upraw, nie-GMO, spełniające
cechy organoleptyczne, o zapachu i kolorze swoistym dla
gatunku, bez żywych i martwych szkodników, wolne od
grzybów, szkodliwych bakterii
i substancji chemicznych. Cena
jest powiększana o 30 zł netto
za tonę ziarna przy zakupie
kwalifikowanego materiału
siewnego w AGROLOKU.
Przy partii min. 25 ton, odbiór
ziarna odbywa się transportem Agrolok. Mniejsze ilości trzeba dowieźć własnym
transportem do wyznaczonych
punktów skupu. W surowym
ziarnie soi występuje szereg
substancji antyżywieniowych.
Muszą one być poddane obróbce termicznej, w wyniku
której następuje obniżenie poziomu czynników antyżywieniowych, poprawa strawności
białka i smakowitości. Agrolok
posiada zakład uszlachetniania białka roślinnego (ZUBR)
w Osieku, w woj. kujawsko-pomorskim. Jest to fabryka
wytwarzająca wysokiej jakości komponenty białkowe dla
drobiu, trzody oraz dla bydła
mlecznego i opasowego. Innowacyjnym produktem jest
Protina Fat 34-19, który wyróżnia się zawartością i wysoką
strawnością białka i tłuszczu
oraz zawartością naturalnych
witamin. Działalność firmy
Agrolok wpisuje się w krajową
strategię ograniczenia importu
ziarna soi oraz poekstrakcyjnej śruty sojowej genetycznie
modyfikowanej.
Najlepszym podsumowaniem konferencji jest motto
z wystąpienia Prof. Edwarda
Gacka: „Dobór odmian roślin
strączkowych i soi dostosowanych do lokalnych warunków
gospodarowania jest podstawowym warunkiem rozszerzenia ich uprawy”. Biorąc za
przykład rozwój uprawy soi
w Austrii, przy 10-cio krotnie
większym areale gruntów rolnych (około 14 mln ha), w Polsce są możliwości zwiększenia
jej uprawy do 700 tys. ha.
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Odchwaszczanie chemiczne bobowatych grubonasiennych-część 1
Pierwsze zabiegi ochrony w bobowatych wiosną to odchwaszczanie.
Bobowate grubonasienne
niewątpliwie w ciągu najbliższych lat będą odgrywały istotną rolę w strukturze zasiewów
w naszym kraju.
Najlepiej sprawdzają się
takie gatunki jak: groch
siewny, peluszka, bobik,
bób, łubiny (żółty, wąskolistny i biały) oraz soja.
Zaletą tych gatunków jest
fakt, iż mogą być uprawiane w plonie głównym jak
i w międzyplonach.
Podobnie jak wszystkie rośliny uprawne, również bobowate wymagają odpowiedniej
ochrony przed agrofagami. Ze
względu na niewielki areał
uprawy (nadal traktowane są
jako rośliny małoobszarowe)
asortyment herbicydów jest
niewielki.
Najlepiej pod tym względem
przedstawia się sytuacja w grochu, nieco gorzej jest w bobiku
i soi, a najsłabiej w łubinach
i bobie.

Groch
Herbicydy (s.cz.): Boxer
800 EC (prosulfokarb); Corum 502,4 SL (bentazon; imazamoks); Basagran 480 SL,
Bazon, Benta 480 SL, Bentaz
480 SL, Bento, Gransol 480 SL,
Wolof A (lub B, C) 480 SL (bentazon); Butoxone M 400 SL
(MCPB); Balan 180 EC, Bonalan 180 EC (benfluralina); Bandur 600 SC, Bingo
600 SC, Dubri 600 SC (aklonifen); Stomp Aqua 455 CS,
Zapora Liquid 455 CS (pendimetalina); Stallion 363 CS
(pendimetalina, chlomazon);
Wing P 462,5 EC (pendimetalina, dimetenamid-P); Agil
- S 100 EC, Agil 100 EC, Aria
100 EC, Bosiak 100 EC, Vima-Propachizafop, Zetrola 100 EC (propachizafop);
Focus Ultra 100 EC (cykloksydym); Frequent, Fusilade
Forte 150 EC, Privium 125 EC,
Trivko (fluazyfop-P butylu);
Achiba 05 EC, Lampart 05 EC,

Leopard Extra 05 EC, Pantera
040 EC, Pilot 10 EC, Targa
Super 05 EC (s.cz. chizalofop-P
etylu); Bagira 040 EC, Grapan
Extra 40 EC, Pantera 040 EC
(chizalofop-P tefurylu); Gallant Super 104 EC, Perenal
104 EC (haloksyfop-P); GramiGuard, Select Super 120 EC
(kletodym).
Bobik
Herbicydy (s.cz.): Boxer
800 EC (prosulfokarb); Corum
502,4 SL (bentazon; imazamoks); Inigo 500 SC, Metobrom 500 SC, Proman 500 SC,
Soleto 500 SC (metobromuron); Stallion 363 CS (pendimetalina, chlomazon); Wing
P 462,5 EC (pendimetalina,
dimetenamid-P); Agil 100 EC,
Aria 100 EC, Vima-Propachizafop, Zetrola 100 EC (propachizafop); Achiba 05 EC,
Lampart 05 EC, Leopard Extra
05 EC, Pilot 10 EC, Targa Super 05 EC (chizalofop-P etylu); Frequent, Fusilade Forte

150 EC, Privium 125 EC,
Trivko (fluazyfop-P butylu);
Gallant Super 104 EC, Perenal
104 EC (haloksyfop-P); GramiGuard, Select Super 120 EC
(kletodym).
Soja
Herbicydy (s.cz.): Boxer
800 EC (prosulfokarb); Corum 502,4 SL (bentazon; imazamoks); Dual Gold 960 EC,
Efica 960 EC (metolachlor-S); Inigo 500 SC, Metobrom
500 SC, Proman 500 SC, Soleto 500 SC (metobromuron);
Plateen 41,5 WG (flufenacet,
metrybuzyna), Sencor Liquid
600 SC (metrybuzyna); Stomp
Aqua 455 CS (pendimetalina);
Achiba 05 EC, Elegant 05 EC,
Graminis 05 EC, Labrador
05 EC, Lampart 05 EC, Leopard Extra 05 EC, Pilot
10 EC, Quick 05 EC, Supero
05 EC, Targa Super 05 EC,
Taurus 05 EC (chizalofop-P
etylu); Frequent, Fusilade Forte 150 EC, Privium 125 EC,

Taurus 05 EC, Trivko (fluazyfop-P butylu); Focus Ultra
100 EC (cykloksydym); GramiGuard, Select Super 120 EC
(kletodym).
Łubiny (żółty, biały
i wąskolistny)
Herbicydy (s.cz.): Boxer
800 EC (prosulfokarb); Stomp
Aqua 455 CS (pendimetalina);
Wing P 462,5 EC (pendimetalina , dimetenamid-P); Achiba 05 EC, Lampart 05 EC,
Leopard Extra 05 EC, Pilot
10 EC, Targa Super 05 EC (chizalofop-P etylu); Fusilade Forte 150 EC, Frequent, Privium
125 EC, Trivko (fluazyfop-P
butylu); Agil-S 100 EC, Aria
100 EC, Vima-Propachizafop,
Zetrola 100 EC (propachizafop); GramiGuard, Select Super
120 EC (kletodym).
Bób
Herbicydy (s.cz.): Corum
502,4 SL (bentazon; imazamoks); Stomp Aqua 455 CS
(pendimetalina); Balan 180 EC,

dr inż. Tomasz R. Sekutowski
IUNG - PIB w Puławach
Zakład Herbologii i Technik
Uprawy Roli we Wrocławiu
Bonalan 180 EC (benfluralina); Bandur 600 SC (aklonifen); Achiba 05 EC, Lampart
05 EC, Leopard Extra 05 EC,
Pilot 10 EC, Targa Super 05 EC
(chizalofop-P etylu); Frequent,
Fusilade Forte 150 EC, Privium
125 EC, Trivko (fluazyfop-P
butylu); Agil 100 EC, Aria
100 EC, Vima-Propachizafop, Zetrola 100 EC (propachizafop); Focus Ultra 100 EC
(cykloksydym).

Odmiany ziemniaków średniowczesnych

Poprawny dobór odmiany, uwzględniający potrzeby rynku zbytu i możliwości gospodarstwa
jest bardzo ważny.
Dla producenta bardzo
ważnym kryterium doboru
odmiany jest opłacalność
produkcji, czyli uzyskanie
jak największego plonu handlowego. Potencjalne plony,
jakie mogą dawać poszczególne odmiany są zróżnicowane
i w dużej mierze zależą od
stanowiska (gleby) oraz panujących w nim warunków
wodnych. Wyniki Porejestrowego Doświadczalnictwa
Odmianowego (PDO) wskazują, że przy takich samych
nakładach, można otrzymać
plon 350 dt/ha oraz 550 dt/
ha. Poprawny dobór odmiany, uwzględniający potrzeby
rynku zbytu i możliwości gospodarstwa jest bardzo ważny.
Różnica, tylko albo aż, 10 ton
to w przypadku aktualnych
cen to dodatkowy przychód
8 a nawet 12 tysięcy z ha.
Ziemniaki a szczególnie
odmiany o dłuższym okresie wegetacji, mają duże
potrzeby względem wody,
której zarówno niedobór, jak
i nadmiar ogranicza potencjał
plonowania. Aby ich uprawa

przyniosła oczekiwany zysk,
w przypadku długotrwałej
suszy konieczne jest nawadnianie plantacji. Warto zatem
zainwestować w instalacje nawadniające, bo chociaż koszt
ich zakupu i montażu jest
duży, to jednak opłacalny. Potwierdzają to rolnicy, którzy
podjęli się takich inwestycji.
W gospodarstwach, na dużych plantacjach ziemniaka,
dodatkowym utrudnieniem
może być przemieszczanie
sprzętu nawadniającego,
który da odpowiedni efekt
tylko wtedy, gdy będzie pracował/nawadniał przez całą
dobę. Jednak wielu rolników,
którzy maja możliwość i zainwestowali w instalacje nawadniające wie, że jest to
duży wydatek, ale w latach
suchych i gorących jak dwa
poprzednie sezony, inwestycja szybko się zwraca.
Jak duży wpływ na plon
ogólny i frakcję handlową ma
przebieg warunków pogodowych, obrazują wyniki PDO
plonowania odmian średniowczesnych (tab. 1.).

Tabela 1. Wybrane cechy użytkowe ziemniaków jadalnych
Zbiór po zakończ. weget. (plon, dt/ha)
plon ogólny

Odmiana

plon handlowy

Zawartość skrobi (%)
2019

Odporn. na choroby (skala 9°)
Kształt bulw Typ kulinarny Smak bulw

2018

Wirus Y

zara-

al-

za ziemn. ternarioza

parch zwykły

2019

2018

2019

2018

Wzorzec

435

464

403

424

14,2

14,2

–

–

–

–

–

–

–

Bojar

477

-

442

-

13,6

-

oow

B–BC

7

8

4-5

8,3

7,8

Finezja

-

453

-

415

-

15,5

oow

BC

6-7

9

4-5

8,5

7,8

Jurek

451

487

414

442

13,3

13,3

oow

B–BC

7

8

4-5

7,9

7,8

Laskara

419

462

385

426

15,4

15,5

oow

B-BC

6-7

5-6

4-5

8,6

7,7

Lech

438

504

372

439

13,6

13,8

oow

B-BC

7

8

5

8,2

7,3

Malaga

-

382

-

343

-

11,8

ow

B–BC

6-7

8

7

7,4

7,7

Mazur

431

429

412

408

15

14,7

ow

AB

6-7

7

3

8,3

8,1

Oberon

-

495

-

421

-

12,8

ow

AB

7

8

3-4

8,1

8,2

Otolia

385

-

367

-

14,0

-

ow

BC

7

7

4-5

8,2

7,8

Satina

443

491

420

470

13,2

12,8

oow

B

7-8

5

3

7,9

8,2

Tajfun

434

471

399

439

15,7

17,4

ow

B–BC

7

7

5

8,1

7,9

Jelly *

435

465

413

441

13,9

13,9

ow

B

7-8

5

5

7,6

7,9

odmiany średniowczesne i średniopóźne

Objaśnienia: * – odmiana średniopóźna; kształt bulw: oow – okrągłoowalny, ow – owalny, o – okragły, typ konsumpcyjny:
AB – sałatkowy, B – ogólnoużytkowy, BC – lekko mączysty, C – mączysty; skala: 9 – odmiana bardzo odporna, 1 – odmiana
bardzo podatna.
Porównując plony z lat
2018 i 2019 dla odmian średniowczesnych, odnotowano
obniżkę plonu średnio o 5-7%.
Natomiast porównując prezentowane poziomy plonów do lat
o optymalnych uzyskiwanych
plonach to stwierdza się, że
plony z lat o niedoborach opadów są niższe nawet o 30-40%.
Dlatego też, zestawienie plonów

uzyskanych w niezależnych doświadczeniach na terenie całego
kraju daje możliwość porównania ich w skrajnych warunkach.
Ważnym elementem wpływającym na opłacalność produkcji jest odporność odmian
na różnego rodzaju choroby
i uszkodzenia, w tym na zarazę ziemniaka. Każda odmiana z krajowego rejestru

ma określoną podatność na
choroby, co w produkcji wielkoobszarowej jest bardzo ważne. W intensywnej uprawie
ograniczenie ochrony, chociażby o dwa zabiegi fungicydowe, niesie za sobą wymierne
oszczędności, a dodatkowo,
odpowiednia ochrona zabezpiecza zdrowotność setek ton
bulw w przechowalni. Jest to

ważny element wpływający
na cenę sprzedaży ziemniaka.
Uprawa ziemniaka jest opłacalna a z drugiej strony pracochłonna i ryzykowna. Jak
widzimy plony i ceny w latach
są zmienne, dlatego też należy zwrócić staranną uwagę na
dobór odmiany.
dr inż. Tomasz Lenartowicz
COBORU
Słupia Wielka
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Kombajn

Moc (KM)

Wyposażenie

Nova 330

175

heder 4,0 m

389 900

Vector 425

228

heder 5,0 m

425 900

Acros 595+

333

heder 6,0 m + wózek

599 900

RSM 161

380

heder 7,0 m + wózek

819 900
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heder 9,0 m + wózek

980 000
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Ziemniak nie
tylko z wody

Czy Polacy potrafią wykorzystać
potencjał kulinarny kartofli?

marzec 2020 r. | Raport Rolny
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Na zdrowie!
Ziemniaki powinny pozostać nieodłącznym elementem
codziennej diety – nie tylko
z uwagi na walory smakowe,
ale przede wszystkim na właściwości odżywcze i zdrowotne. Są
świetnym źródłem potasu regulującego prawidłową pracę układu sercowo-naczyniowego oraz
błonnika dającego uczucie sytości i wpływającego na procesy
trawienne. W swoim składzie
zawierają także wysokiej jakości
białka oraz witamin z grupy
B, które wpływają na dobrą
kondycję układu nerwowego.
Kolejna edycja kampanii to
nowe przepisy, zaskakujące
smaki czyli ziemniaki, jakich
jeszcze nie było.
– W pierwszej edycji kampanii „Ziemniaki czy kartofle?
Wybierz, smakuj, jedz” odwołaliśmy się przede wszystkim
do tradycji spożywania ziemniaków w Polsce i ich wartości
odżywczych oraz smakowych,
wykorzystując motyw rywalizacji pomiędzy zwolennikami ziemniaków oraz kartofli.
W tym roku, opierając się na
badaniu zrealizowanym na potrzeby I edycji, chcemy dotrzeć
zwłaszcza do ludzi młodych,
którzy najczęściej rezygnują
z kartofli, oraz osób dbających
o formę, pokazując im, jakie
korzyści dla zdrowia i masy ciała płyną z włączenia ziemniaków do codziennego jadłospisu.
Mamy nadzieję, że poprzez konkretne propozycje kulinarne
pokażemy Polakom, że kartofle
mają wiele smaków, a ich odkrywanie to czysta uczta dla
zmysłów – ważne, jaką technikę
kulinarną wybierzemy oraz z jakimi dodatkami je połączymy
– przekonuje Agnieszka Falba-Gałkowska, Dyrektor Biura Federacji Branżowych Związków
Producentów Rolnych, organizatora kampanii.

Salvadore,
surrealista

Cieszy
rolnika

Ptasie
zaloty

Jak wynika z badania przeprowadzonego na potrzeby
kampanii „Ziemniaki czy kartofle? Wybierz, smakuj i jedz”,
blisko 40% respondentów sięga
po ziemniaki kilka razy w tygodniu, a u niemal 80% z nich
są one nieodłącznym dodatkiem do obiadu. Z kolei prawie
20% młodych ludzi (15-39 lat)
deklaruje gotowość do wyeliminowania kartofli ze swojego
codziennego menu. Co więcej,
ponad 85% ankietowanych
wskazało, iż spożywa ziemniaki przede wszystkim w formie
tradycyjnej – z wody.
– […].Tymczasem kartofle
są wdzięcznym produktem,
z którego można przygotować wiele zdrowych przekąsek oraz smacznych dań
zarówno na spotkanie ze
znajomymi, jak i lunch do
pracy czy szkoły. Niestety, głównie w grupie ludzi
młodych, można zauważyć
tendencję do ograniczania
spożycia tych warzyw, a nawet całkowite wyłączenie ich
z diety lub sięganie po kartofle, ale jedynie w formie mocno przetworzonej – jak np.
chipsy – mówi Aneta Łańcuchowska, dietetyk, ekspert II
edycji kampanii „Ziemniaki
czy kartofle”. – Ziemniaki to
tradycyjnie polski produkt,
który warto przywrócić do
jadłospisu. Eliminowanie ich
z naszego menu to duży błąd,
ponieważ droga do zdrowego odżywiania wiedzie przez
wzbogacenie codziennej diety, w miejsce wykluczania
poszczególnych produktów. Ziemniaki, ze względu
na bogactwo składników
odżywczych i witamin, są
odpowiednie dla osób młodych, starszych, a także tych,
którzy dbają o formę i są
aktywni fizycznie – dodaje
dietetyczka.

Nawijak
przędzy

Linia
złożona
z odcinków

Śpiewała
o orłach,
sokołach

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 36 utworzą rozwiązanie.
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Ogólnopolska kampania
informacyjno-edukacyjna
„Ziemniaki czy kartofle? Wybierz, smakuj i jedz” sfinansowana jest ze środków Funduszu
Promocji Owoców i Warzyw.
Organizatorem kampanii jest
Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych.
Więcej informacji o kampanii znajduje się na:
stronie internetowej: www.
ziemniakiczykartofle.com.pl
profilu na Facebooku:
www.facebook.com/
ziemniakiczykartofle
Źródło: ITBC Communication
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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CLAAS wprowadza system wspomagania CEMOS dla ciągników ARION i AXION

CEMOS dla ciągników w porozumieniu z operatorem optymalizuje interakcję pomiędzy
ciągnikiem a dołączanym narzędziem, co pozwala uzyskać
optymalne rezultaty. CEMOS
dla ciągników stawia na dialog
z operatorem
CEMOS od 2011 roku stanowi w firmie CLAAS symbol

elektronicznej optymalizacji
maszyn w zakresie kombajnów
zbożowych. Rozszerzenie go
także dla ciągników zostało
nagrodzone srebrnym medalem na targach Agritechnica
w 2017 roku, a teraz system ten
jest dostępny dla serii ARION
i AXION.
Dla ciągników, system jest

zintegrowany w terminalu
obsługowym CEBIS. System
wspomagania na początku pracy prosi o określenie wszystkich
niezbędnych warunków. Obejmują one na przykład wilgotność i rodzaj gleby, głębokość
roboczą, czy też dane dotyczące dołączanego narzędzia. Co
więcej, system zapamiętuje

rodzaj opon zamontowanych
w ciągniku. Na podstawie tych
danych najpierw określane są
zalecenia dotyczące ewentualnie wymaganego dodatkowego balastu dla obciążników
przednich i tylnych oraz dla
obciążników kół. Następnie
operator wprowadza do systemu wartości rzeczywiste –
w ten sposób w późniejszym
oknie dialogowym optymalizacji i w zaleceniu dotyczącym
ciśnienia w oponach uwzględniane są również odchylenia
od zaleceń, m.in. w przypadku
braku określonego obciążnika
przedniego.
Oczywiście podczas pracy
operator może w każdej chwili
wywołać okno dialogowe optymalizacji. CEMOS dla ciągników aktywnie wspiera też
dalszą optymalizację kombinacji ciągnika i narzędzia doczepianego. Zgodnie z wyborem
operatora, celem może być albo
najwyższa możliwa wydajność
powierzchniowa, albo optymalne zużycie paliwa. Warto podkreślić, że system każdorazowo

określa najpierw stan rzeczywisty, a następnie prowadzi
on operatora przez różne propozycje optymalizacji. Wynik
zmienionych ustawień jest od
razu wyświetlany, a operator
decyduje, czy chce zachować
ustawienia czy też powrócić
do sytuacji wyjściowej.
Podstawowe ustawienie
pługa staje się bardzo proste
Kolejną funkcją CEMOS dla
ciągników jest wspomaganie
dokonywania podstawowych
ustawień narzędzia doczepianego. Już sam ten krok ma
pozytywny wpływ na zużycie
paliwa i części eksploatacyjnych, wydajność powierzchniową oraz jakość pracy. CEMOS
dla ciągników również tutaj,
krok po kroku prowadzi operatora na podstawie jasnych
wskazówek postępowania.
W przypadku pługu, poprzez
ustawienie głębokości roboczej, bruzdy przedniej i punktu
uciągu oraz linii uciągu aż po
odpowiednią wysokość kroju.
Objaśnienia i schematy narzędzia doczepianego pomagają

dokonać właściwych ustawień
w odpowiednim miejscu.
W ten sposób CEMOS dla
ciągników aktywnie wspiera
operatora w wykonywaniu
swojej pracy. Dzięki temu nawet niedoświadczeni użytkownicy będą w stanie osiągnąć
bardzo dobre wyniki podczas
obsługi ciągnika i narzędzia
doczepianego. Dla doświadczonych operatorów ciągników
zalecenia dotyczące ciśnienia
w oponach i balastowania oraz
okno dialogowe optymalizacji
stanowią znaczne ułatwienie
w dostosowaniu kombinacji
ciągnika i narzędzia doczepianego do optymalnego zakresu
osiągów lub wydajności.
System CEMOS jest dostępny
dla ciągników CLAAS z bezstopniową przekładnią CMATIC i terminalem obsługowym
CEBIS z funkcją dotykową.
Możliwe jest także doposażenie do wcześniej zakupionych
maszyn.
Źródło: CLAAS
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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ARION 420

ARION 450

ARION 610

ARION 630

już od 199 000 zł netto1

już od 236 000 zł netto1

już od 283 000 zł netto1

już od 319 000 zł netto1

moc 100 KM

moc 130 KM

moc 145 KM

moc 165 KM

SCORPION 732 TREND
wys. podnoszenia 7 m,
udźwig maks. 3 t

już od 288 000 zł netto1

Twój as w gospodarstwie.

Tylko do 31.03.2020.

Przekonaj się o niskim zużyciu paliwa ciągników i ładowarek CLAAS.
Skorzystaj z oferty specjalnej na zakup maszyn CLAAS:
• 3 lata ochrony gwarancyjnej w cenie maszyny.2
• Finansowanie fabryczne CLAAS 0% nawet na 4 lata.3

claas.pl
Niniejsze dane mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
Przedstawiona cena jest ceną sugerowaną i dotyczy zakupu nowych maszyn CLAAS. Cena jest zależna od wyposażenia maszyny.
12 miesięcy gwarancji sprzedawcy + 24 miesiące przedłużenia okresu rękojmi MAXI CARE 500 roboczogodzin /rok, wkład własny 1000 zł netto.
Niniejsze dane są adresowane wyłącznie do przedsiębiorców. Powyższe warunki zostały przygotowane w oparciu o stawkę referencyjną WIBOR 1M -1,63%. W przypadku jej zmiany wysokość oprocentowania, a w związku z tym kwota
rat, może ulec zmianie. Promocja ważna jest do 31.03.2020 roku. Warunkiem zawarcia umowy finansowania jest uzyskanie przez klienta potwierdzenia posiadanej zdolności kredytowej przez CLAAS Financial Services SAS.
Szczegóły oferty promocyjnej dostępne u Regionalnych Kierowników Sprzedaży CLAAS Financial Services oraz Dealerów CLAAS Polska biorących udział w akcji promocyjnej.

1
2
3
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