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FIRMOWE HITY ROKU 2020 PRZYZNANE
Najlepsze produkty spośród nominowanych.

– Siatka rolnicza – BezaNet
Firma – BEZALIN S.A. z Bielsko-Białej

– Sznurek do maszyn rolniczych
Firma – BEZALIN S.A. z Bielsko-Białej

– Wykrywacz rui dla krów i klaczy – DRAMIŃSKI EDC2
Firma DRAMIŃSKI S.A. z Olsztyna

– Maszyna do czyszczenia nasion – Separator M 502
Firma – POM Augustów Sp. z o.o. z Augustowa

– Nawóz organiczno-mineralny – „Feniks”
Firma – Bio-Med Sp. z o.o. Zakład Gospodarki Odpadami z Piekoszowa

– Odmiany ziemniaków z przeszłości
Firma – „CENTRALA NASIENNA” Sp. z o.o. w Nidzicy

– Odmiana ziemniaka – IGNACY
Firma – Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. w Strzekęcinie

– Odmiana soi – Aurelina
Firma – SAATBAU POLSKA Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej

– Odmiana pszenicy ozimej – Tonnage
Firma – SAATBAU POLSKA Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej

– Odmiana pszenicy ozimej – OPOKA
Firma – C.H.U. „BUGAJ” Tomasz Bugaj w Zągotach - właściciela marki
„SEMINA”
Hodowca odmiany Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR

– Odmiana kukurydzy – CELONG (FAO 250)
Firma - OSEVA Polska Sp. z o.o. z Poznania

– Nawóz wapniowy – CZARNA KREDA
Firma - GREENCAL Sp. z o.o. z Olsztyna

W grudniowym wydaniu Raportu Rolnego (Nr 12/2019), już po raz dwunasty prezentowane były produkty ubiegające się o miano FIRMOWEGO HITU ROKU 2020.
FIRMOWT HIT ROKU 2020 Raportu Rolnego przyznano 12 produktom startującym w tej rywalizacji.

Miano FIRMOWY HIT ROKU 2020, w kategorii: NAJLEPSZE PRODUKTY ROLNICZE uzyskały:

Każdego roku uroczyste wręczenie Medali FIRMOWY HIT ROKU 2020 Raportu Rolnego miało miejsce podczas odbywających się Międzynarodowych 
Targów Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach. W tym roku ze względu na wyjątkową sytuację, skorzystaliśmy z pośrednictwa Poczty Polskiej.

Redakcja Raportu Rolnego

Prezes POM Augustów Czesław Ostaszewski
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Galeria zdjęć Przedstawicieli Firm, z przyznanymi wyróżnieniami 
FIRMOWY HIT ROKU RAPORTU ROLNEGO 2020

Centrala Nasienna w Nidzicy, 
Prezes Zarządu Tomasz Bieńkowski

BIO-MED, Prezes Stefan Sikora

DRAMIŃSKI, Sławomir CudnochCHU BUGAJ, Właściciel Firmy Tomasz Bugaj GREENCAL, Prezes Marek Romanowski

POM Augustów, Prezes Czesław Ostaszewski

OSEVA, Prezes Wacław Erdmann
PMHZ,  p.o. Członek Zarządu Marta Gabryś i p.o.  
Prezes Zarządu Agnieszka Przewodowska

SAATBAU, Emilia Fink-PodymaSAATBAU, Daniel Jarki

BEZALIN, Prezes Krzysztof Jazowy BEZALIN, Dyr ds sprzedaży Paweł Cholewik
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Firma, nad którą nie zachodzi słońce

Marka Ciech kojarzona jest 
głównie z rolnictwem, ale to 
nie jedyny kierunek działal-
ności państwa firmy. Jaka jest 
rola segmentu agro wśród in-
nych branż grupy Ciech?

Dla grupy Ciech segment 
związany z rolnictwem i agro-
biznesem jest bardzo ważnym 
elementem strategii. Przede 
wszystkim strategii dywersy-
fikacji przychodów. Ciech bar-
dzo dużą część zysków czerpie 
z sody i soli, natomiast strate-
gicznie ważne jest, by nie stać 
„na jednej nodze”, lecz by ry-
zyko było zdywersyfikowane. 
Budowa pozycji agro w ramach 
grupy jest bardzo istotnym ele-
mentem rozwoju całej grupy. 

Jeśli chodzi o segment agro, 
nie jesteśmy już tylko Sarzy-
ną, ale również Proplanem. 
Mamy 2 spółki, które działa-
ją na różnych szerokościach 
geograficznych, w różnych re-
gionach Europy, ale są to różne 
klocki jednej i tej samej ukła-
danki. Wiąże się z tym wiele 
korzyści, takich jak dostęp 
do produktów, substancji ak-
tywnych, wiedzy, ale przede 
wszystkim rynków. Jesteśmy 
niemal jak Imperium Brytyj-
skie, bo o każdej porze dnia 
i nocy nad którymś z naszych 
klientów zawsze świeci słońce. 
Są oni bowiem i w Argentynie, 
Australii i Afryce. Działamy 
w 50 krajach, a plany są na 
60. Cały czas się rozwijamy, 
a w tym roku mamy rekordo-
we wydatki na rejestracje. Plan 
idzie do przodu, budujemy na-
szą pozycję, a co nas wyróżnia 
od innych firm, które działają 
tylko na polu rejestracji i mar-
ketingu, to nasza własna pro-
dukcja. Mamy własny zakład, 
bardzo duże doświadczenie, 

jeśli chodzi o formulacje, 
współpracowaliśmy z naj-
większymi tego świata, mamy 
bardzo dobre produkty i ich 
formulacje. To, że fabryka jest 
nasza, oznacza, że mamy pełen 
nadzór na wejściu, w trakcie 
produkcji i na wyjściu. To waż-
ne elementy, które dają nam 
też dużą elastyczność wobec 
potrzeb klientów i tego, co 
się dzieje na rynku. Wiemy, 
że pogoda jest coraz bardziej 
kapryśna, więc elastyczność 
w branży agro staje się coraz 
ważniejsza.

Czy planujecie państwo 
swoją działalność pod kątem 
takim, by rolnik polski, euro-
pejski czy amerykański, mógł 
kupić wszystkie mu potrzebne 
środki ochrony roślin u was?

Na pewno nie jest to, na-
wet w przypadku Ciechu, ka-
pitałowo możliwe, by rozwijać 
wszystkie segmenty produktów, 
przynajmniej na razie. Kon-
centrujemy się na wybranych 
obszarach, na głównych potrze-
bach polskich rolników, mamy 

pewne synergie, m.in. ważnym 
elementem naszego portfela 
produktowego w Hiszpanii są 
zboża, a hiszpańscy koledzy 
obsługują oliwki, cytrusy czy 
warzywa. My jesteśmy silniejsi 
w herbicydach, fungicydach 
i uprawach wielkoobszarowych; 
a oni w insektycydach. Bardzo 
fajnie się to uzupełnia, a rów-
nocześnie przed akwizycją roz-
wijaliśmy te same substancje 
aktywne. Są tu więc korzyści 
przy procesie rejestracyjnym.

Mamy 3 najważniejsze 
uprawy: kukurydza, zboża 
i rzepak. Jak chcecie państwo 
opanować tę wielką trójcę?

Dążymy do tego, by zbudo-
wać 3 kompleksowe programy 
ochrony od początku do koń-
ca, by zapewnić kompleksową 
obsługę produktową. Chcemy 
też dużo lepiej zrozumieć na 
bieżąco jak działa rynek. Wcho-
dzimy mocno w elektroniczną 
wymianę danych z naszymi 
dystrybutorami, by wiedzieć 
na bieżąco jakie są potrzeby, 
stany zapasów, co uzupełnić, 

co zamówić, by szybciej reago-
wać na potrzeby. Rozwijamy 
się nie tylko produktowo, ale 
również obsługę i bieżący moni-
toring sytuacji. Chodzi o to, by 
produkty były we właściwym 
miejscu, czasie i cenie.

Czy pójdziecie państwo 
w kierunku takim, by rolni-
kowi pozwolić przez internet 
dokonywać zakupów nawo-
zów i środków ochrony roślin?

Elektroniczna wymiana da-
nych jest stricte między nami 
a naszymi dystrybutorami. Nie 
planujemy rozwoju w kierunku 
e-commerce. Jednak rolnictwo 
precyzyjne jest dla nas w obsza-
rze zainteresowań. Zadanie to 
jest tym łatwiejsze, im większe 
gospodarstwa. Dużo łatwiej 
to się robi na Ukrainie, w Pa-
ragwaju czy Kanadzie, gdzie 
farmy są duże i efekt skali oraz 
postęp technologiczny szyb-
ko dają efekty. W Polsce na 
pewno będzie to przebiegało 
wolniej, ze względu na frag-
mentaryczność obszarów rol-
nych. Natomiast leży i będzie 

to leżało w naszym obszarze 
zainteresowań, bo przyszłość 
wzrostu wydajności z hektara 
leży właśnie w zastosowaniu 
nowoczesnych technologii.

Ale przecież jedno nie wy-
klucza drugiego! Jakie są naj-
bliższe państwa plany w tym 
zakresie?

Na razie koncentrujemy 
się na uzupełnieniu portfela. 
W tym roku mamy rekordowe 
wydatki na badania i rozwój. 
Po drugie: na lepszym zrozu-
mieniu tego, gdzie jesteśmy 
i jak możemy lepiej praco-
wać. Chodzi może już mniej 
o geograficzne „rozpychanie 
się”, a bardziej - jak możemy 
lepiej dotrzeć do klientów, ich 
zrozumieć i włączyć w rozwój 
naszych produktów.

Jakie to są rynki teraz, a ja-
kie jeszcze będą w przyszłości?

W zasadzie jest to już cały 
świat. Pozostała nam połu-
dniowa część Afryki, ale wobec 
niej nie mamy na razie planów 
rozwoju.

Rozmawiał Roman Barszcz.

Jaka jest teraźniejszość i przyszłość czołowej polskiej marki chemiczno-rolniczej? O dalszym 
rozwoju, planach i osiągnięciach rozmawiamy z prezesem Ciech Sarzyna Wojciechem Babskim.

Solidna OPOKA

Firmowy Hit Roku 2020 otrzy-
mała, między innymi ,odmiana 
pszenicy ozimej OPOKA, wy-
hodowana przez HR Strzelce 
a sprzedawana pod marką 
Semina przez firmę C.H.U. 
Bugaj Tomasza Bugaja. Co to 
za odmiana, czym się cha-
rakteryzuje, na jakie gleby 
jest przeznaczona i jakie błę-
dy wybacza – rozmawiamy 
z Markiem Lutym z Hodowli 
Roślin Strzelce.

„Na tej Opoce zbuduję plon 
mój” można by powiedzieć, 
parafrazując słowa Pisma. 
Opoka - co to za odmiana?

OPOKA to nowe „dziecko” 
autorów EUFORII. Odmia-
na zarejestrowana w Polsce 
w 2019 roku. Jest to pszeni-
ca ozima klasy A. Jak każda 
nowa odmiana tak i OPOKA 
musi wnosić na rynek nowe, 
lepsze kombinacje cech. I ona 
to robi. Wnosi postęp w plono-
waniu co potwierdziła w do-
świadczeniach rejestrowych 
COBORU, gdzie plasowała się 
w czołówce wszystkich testo-
wanych odmian. Ponadto ma 
kilka wyróżniających się cech.

Od szeregu lat widać ten-
dencję, by hodować odmiany 

nie tylko wysoko plonujące, 
ale też z cechami odporności 
i z tolerancją na błędy rolnika 
włącznie. Co OPOKA potrafi 
wybaczyć rolnikowi?

Przede wszystkim zaplano-
wanie produkcji pszenicy na 
polach nie do końca do tego 
przeznaczonych. OPOKA ko-
lokwialnie mówiąc „daje radę” 
na glebach lżejszych, gdzie 
bardziej wymagające odmia-
ny szybciej reagują spadkiem 
plonowania. Ponadto jest jedną 
z najbardziej tolerancyjnych 
odmian na obniżone pH gle-
by. Czyli znosi w większym 
stopniu zaległości w wapno-
waniu. Toleruje opóźnienie 
terminu siewu co sprawia, 
że jest dobrym wyborem dla 
wszystkich, którzy świadomie 
lub z koniczności wysiewają 
pszenicę pod koniec paździer-
nika czy w listopadzie.

Susza to temat, który 
w ostatnich latach jest waż-
niejszy niż zimotrwałość. Na 
ile można ocenić jej odpor-
ność na te czynniki?

Los sprawił, że 2 z 3 lat, w któ-
rych OPOKA była poddawana 

testom były latami suchymi 
(2018 i 2019). Pozwoliło to na 
dokładną ocenę tej odmiany 
pod kątem tolerancji na suszę. 
OPOKA jako odmiana nieco 
wyższa (około 100 cm) posiada 
jednocześnie bardzo dobrze 
rozwinięty system korzenio-
wy, który zapewnia dobre za-
opatrzenie rośliny w dostępną 
wodę. Jeśli nałożylibyśmy 
na mapę plonowania OPO-
KI w 2019 roku mapę suszy 
przygotowaną przez IUNG 
to bardzo wyraźnie zazna-
czyłaby się nam tendencja 
pokazująca, że im większa 
susza tym przewaga OPOKI 
nad odmianami wzorcowymi 
jest większa. W dobitny sposób 
podkreśla to tolerancję OPOKI 
na okresowe niedobry wody. 
W 2019 była Nr 1 plonowa-
nia ex aequo na poziomie a2 
wśród wszystkich odmian kla-
sy A. Na poziomie a1 była na 
miejscu trzecim. Dużo lepiej 
się już nie da.

Jest to pszenica chlebowa, 
jakie są jej parametry i jak 
bardzo zły przebieg pogody 
może je nam zepsuć?

OPOKA to przedstawicielka 
klasy A, ale powiedziałbym, że 
to górna strefa tej klasy. Wiele 
parametrów przekracza na-
wet wymogi dla klasy E. Są to 
liczba opadania, sedymentacja 
czy wodochłonność. Pozosta-
łe najważniejsze są pomiędzy 
klasą A i E. Zły przebieg pogo-
dy (głównie opady w trakcie 
sezonu żniw) w pierwszym 
stopniu rzutuje na spadek 
liczby opadania. OPOKA ten 
parametr ma bardzo wysoki 
a do tego jest on dość stabil-
ny. Nie obawiałbym się o jej 
jakość dopóki sytuacja nie bę-
dzie ekstremalna, ale w takich 
przypadkach trudno znaleźć 
lepsze rozwiązanie.

Jak widzimy w wynikach 
badań COBORU, najlepsze 
wyniki OPOKA ma w Wiel-
kopolsce, na Kujawach oraz 
południowo-wschodniej 
Polsce. Aż dziwne że nie na 
ciepłym i żyznym Dolnym 
Śląsku ani Pomorzu Zachod-
nim. Dlaczego?

Im trudniejsze stanowi-
sko (jakość gleby, susza) tym 
OPOKA wypada lepiej na tle 

wzorców. Jest to odmiana na 
trudne warunki. Na glebach 
dobrych, zasobnych radzi 
sobie również świetnie, ale 
w takich warunkach wiele 
innych odmian też wysoko 
plonuje. Dlatego też różnice 
w plonowaniu w optymalnych 
warunkach uprawy zmniej-
szają się. W Polsce nie może-
my narzekać na nadmiar gleb 
zasobnych, w dobrej struktu-
rze więc OPOKĘ docenią na 
pewno wszyscy rolnicy, dla 
których codziennością są mo-
zaiki glebowe.

Jak można ocenić jej poten-
cjał eksportowy? Odmiana 
WILEJKA świetnie sprawdza 
się w na Litwie, gdzie ostrzej-
sze są zimy, a OPOKA? Jakie 
są jej kierunki ekspansji?

Każdą z naszych odmian te-
stujemy w sieci doświadczeń 
zagranicznych. Od ich wyni-
ków w poszczególnych krajach 
zależą możliwości eksportowe. 
OPOKĘ czeka jeszcze jeden rok 
testów, po którym będziemy 
mogli oszacować jak daleko 
rozwinie się jej sprzedaż.

Rozmawiała Alicja Szczypta.

Lepsze kombinacje cech, by budować plon.
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Wpływ mikroelementów na plon zbóż

Aby rośliny zbożowe mo-
gły się prawidłowo rozwi-
jać i wydać odpowiednio 
wysoki plon niezbędne jest 
odpowiednie zaopatrzenie 
w substancje pokarmowe, 
w tym mikroelementy 
(bor, chlor, cynk, mangan, 
miedź, molibden, żelazo). 
Odpowiednie zaopatrzenie 
zbóż w te pierwiastki jest 
czynnikiem warunkującym 
przebieg szeregu procesów 
biochemicznych w roślinie. 
Mikroskładniki są pobie-
rane w małych ilościach, 
jednak biorą między in-
nymi udział w aktywacji 
enzymów niezbędnych 
w reakcjach biochemicz-
nych (fotosyntezie i bio-
syntezie białek). Niedobór 
mikroelementów powodu-
je ograniczenie tempa tych 
procesów lub ich całkowite 

zahamowanie, co prowadzi 
do niedorozwoju roślin, ob-
niżenia plonu ziarna, a tak-
że pogorszenia jego jakości.

Istotne procesy życiowe 
roślin ograniczane są przez 
niedobór mikroelementów, 
a wprowadzone makroelemen-
ty w nawozach nie mogą być 
wówczas pobrane przez rośliny 
i wykorzystane w dostateczny 
sposób. System korzeniowy ro-
ślin nie zawsze jest na dobrze 
rozwinięty, aby dostarczyć od-
powiedniej ilości składników 
pokarmowych w krytycznych 
fazach wzrostu.

W praktyce, często z obawy 
przed wystąpieniem niedobo-
rów tych pierwiastków stosuje 
się profilaktyczne nawożenie 
mikroelementami. Natomiast 
konieczne jest ich dostarczenie, 
w sytuacji, gdy na roślinach 
występują objawy niedoborów.

Mikroelementy odgrywa-
ją kluczową rolę zarówno we 
wzroście jak i prawidłowym 
rozwoju roślin zbożowych.

Miedź, mangan i cynk są 
mikroelementami, których 
zboża potrzebują szczegól-
nie. Pierwiastki te pobierane 
są w bardzo małych ilościach, 
ale mają duże znaczenie w wie-
lu procesach, zwłaszcza w po-
czątkowym etapie rozwoju. Ich 
aplikacja, zwłaszcza miedzi, 
powinna mieć miejsce wczesną 
wiosną, najlepiej w fazie krze-
wienia do początku strzelania 
w źdźbło. Zboża z niedoborami 
miedzi charakteryzują się zasy-
chaniem końcówek liści, które 
często zwijają się oraz wyraźnie 
jaśniejszą barwą kłosów. Ro-
śliny odpowiednio zapatrzone 
w miedź intensywniej trans-
portują azot z liści i źdźbeł do 
rozwijających się ziarniaków. 

To z kolei powoduje lepsze 
wypełnienie ziarniaków oraz 
większą akumulację glutenu 
w ziarnie. Mangan uczestni-
czy w fotosyntezie, pobieraniu 
i asymilacji wielu składników 
pokarmowych oraz syntezie 
białek. Funkcjonuje jako re-
gulator stężenia hormonów 
roślinnych. Rośliny dobrze 
zaopatrzone w ten pierwia-
stek produkują więcej flawo-
noidów chroniących komórki 
roślinne przed chorobami oraz 
szkodliwym działaniem słoń-
ca, grzybów i insektów. Poza 
tym związki manganu działają 
silnie toksycznie na patogeny 
pojawiające się na powierzchni 
korzeni. Z kolei cynk jest skład-
nikiem polimerazy RNA. Pełni 
rolę w procesach dostarczania 
energii dla różnych procesów 
metabolicznych. Brak cynku 
prowadzi do zmniejszenia 
w roślinach zawartości białka.

Pierwiastki te należy sto-
sować co najmniej w takich 
ilościach, które wyprowadzone 
zostaną z wytworzonym plo-
nem. Należy jednak pamiętać, 
że rośliny zbożowe w zależno-
ści od gatunku wykazują różne 
zapotrzebowanie na mikroele-
menty (Tabela 1).

Mikroelementy można 

podawać roślinom doglebowo 
ale również w postaci dokar-
miania dolistnego. Ten drugi 
sposób jest zdecydowanie bar-
dziej polecany (zwłaszcza po 
okresie zimowym – co pozwala 
na szybkie wzmocnienie ro-
ślin). Należy jednak pamiętać, 
że takie dokarmianie powinno 
się odbywać w temperaturze 
powyżej 10°C. Ważna jest 
również zastosowana forma 
mikroelementu. Formy chela-
towe charakteryzują się dobrą 
rozpuszczalnością i dużo lep-
szą dostępnością dla roślin niż 
formy związków mineralnych 
a ich cząsteczki są obojętne 
chemicznie, co sprawia, że nie 
ulegają uwstecznieniu w tkan-
kach przewodzących liścia.

Należy również pamiętać, 
że niedobór mikroelementów 
wpływa także na pobieranie 
makroelementów, a brak po-
szczególnych pierwiastków 
daje charakterystyczne objawy 
np. od drobnych przejaśnień 
na liściach po chlorozy czy też 
nekrozy.

Niedobór któregokolwiek 
z mikroelementów może 
skutkować poważnymi za-
burzeniami w prawidłowym 
wzroście i rozwoju roślin. Ro-
śliny słabiej rozwinięte mają 

niższy potencjał plonotwórczy. 
Dokarmianie roślin mikroele-
mentami wynika z większych 
potrzeb pokarmowych nowych 
wprowadzonych do uprawy 
odmian, które dają wysokie 
plony. Stało się ono już stan-
dardem w strategii nawożenia. 
Nowe, wysoko plonujące od-
miany zbóż do wytworzenia 
wysokich plonów potrzebu-
ją znacznie większych ilości 
składników pokarmowych, 
w tym również mikroelemen-
tów. Prawidłowo zaplanowane 
i przeprowadzone nawożenie 
zbóż wszystkimi składnika-
mi pokarmowymi sprawia, że 
mamy gwarancję zdrowych 
roślin, które plonują na wy-
sokim poziomie.

Wiosną zboża dokarmia się od fazy krzewienia do początku fazy strzelania w źdźbło.

dr inż. Marta Wyzińska 
Zakład Uprawy Roślin 

Zbożowych 
IUNG – PIB w Puławach

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

Gatunek Cu Mn Zn Mo B

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

Jęczmień 9,0 70 60 1,0 5,0

Pszenżyto 8,5 100 70 1,0 5,0

Żyto 8,5 110 80 1,0 5,5

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

Efektywne połączenie

Czym różni się od innych? 
Rozmawiamy z Bartoszem 
Wiewiórą – Specjalistą ds. 
Projektów, Innowacji i Nowych 
Produktów – Bio-Med Sp. z o.o..

Jaka jest różnica między 
tym a innymi podobnymi 
nawozami?

Nawóz organiczno-mineralny 
Feniks jest unikatowy dzięki 
połączeniu specjalnych kom-
ponentów wskutek czego otrzy-
mujemy pełnowartościowy 
produkt o wysokiej zawartości 
substancji organicznej, składni-
ków mineralnych (fosfor, potas, 
azot) i szeregu mikroelementów 
(magnez, bor, molibden, żelazo, 
miedź, fluor) czyniąc go kolej-
nym produktem nawozowym 

klasy premium w ofercie Spółki 
Bio-Med.

Przez tysiąclecia nawozili-
śmy organicznie, przez ostat-
nie sto lat – mineralnie, a teraz 
znaleźliśmy prawdopodobnie 
złoty środek: nawozy orga-
niczno-mineralne. Jaka jest ich 
przewaga nad wcześniejszymi 
rozwiązaniami?

Trzeba jasno powiedzieć, że 
stosowanie tylko i wyłącznie 
nawozów mineralnych wyja-
ławia glebę, ich produkcja to 
przecież czysta chemia, a sub-
stancji organicznej w postaci 
obornika brakuje na rynku co 
powoduje tak kuriozalne przy-
padki jak sprowadzanie go w re-
jony Dolnego Śląska z Belgii czy 
Holandii. Produkty oferowane 
przez nas, tzn. nawozy orga-
niczno-mineralne to właśnie 
wspomniany złoty środek. Po-
łączenie substancji organicznej 
czyli próchnicy ze składnikami 
mineralnymi pozwala na kom-
pleksowe jednorazowe nawo-
żenie. Obecność substancji 

organicznej odżywia i wzmacnia 
glebę, a także pozwala na efek-
tywniejszy pobór składników 
mineralnych takich jak azot, 
fosfor, potas, wapń. Dodatko-
wym atutem, w mojej opinii 
niezwykle istotnym jest obec-
ność mikroelementów w postaci 
manganu, boru, miedzi, cynku, 
magnezu i żelaza. Właśnie to po-
trójne połączenie daje coś czego 
próżno szukać na rynku, coś 
co pozwala oszczędzać pienią-
dze, czas i daje znakomity efekt 
chroniąc równocześnie otacza-
jące nas wszystkich środowisko 
czego dowodem są, zdobywane 
nieustannie przez nasze produk-
ty nawozowe, nagrody.

Sam Feniks – jaki jest, z cze-
go powstaje i w jaki sposób?

Jest to połączenie substan-
cji organicznej z popiołami 
z wyselekcjonowanej biomasy, 
których obecność powoduje 
zwiększenie zawartości fosforu 
w nawozie, a w glebach fosforu 
brakuje i nie jest łatwo dostęp-
ny. Jak wspomniałem wcześniej 

obecność substancji organicznej 
zwiększa efektywność poboru 
składników mineralnych i mi-
kroelementów. Jest to również 
modelowy przykład Gospodarki 
Obiegu Zamkniętego tak pożą-
danego w naszym kraju i Unii 
Europejskiej.

Jakie są różnice między Fe-
niksem a Gramedem, który 
produkujecie już od kilku lat?

Nawóz organiczno-mineral-
ny Feniks ma inne parametry. 
Zawiera mniej azotu, a więcej 
fosforu i substancji organicz-
nej. Niezmiennym natomiast 
jest poziom mikroelementów. 
Nawóz Feniks pozwoli dotrzeć 
do jeszcze szerszej grupy odbior-
ców, którzy poszukują produktu 
o trochę innych parametrach 
mając przy tym pewność nie-
zmiennej najwyższej jakości 
w przystępnej cenie.

Jaki jest skład Feniksa jeśli 
chodzi o mikro- i makroele-
menty? Ile zawiera azotu?

Skład nawozu Feniks jest na-
stępujący, makroelementy: azot 

– 4%, fosfor – 6%, potas – 2%, 
wapń – 8%, magnez – 1,5%, 
a do tego ważny mikroelement, 
czyli miedź – 0,5% oraz sub-
stancja organiczna – ponad 
60%. Prócz tego są tam także 
inne niezbędne mikroskładniki 
pozwalające na najlepszy roz-
wój roślin.

Nawozy organiczno-mine-
ralne nie zakwaszają gleby. 
Czy z Feniksem jest podobnie?

Oczywiście, głównym czyn-
nikiem jest tutaj duża zawar-
tość substancji organicznej 
jak i składników mineralnych 
i mikroelementów.

To nawóz do konkretnych 
upraw czy uniwersalny?

W mojej opinii nie jest możli-
wym, aby jeden produkt działał 
tak samo dobrze na wszystko. 
Stąd wprowadzanie do naszej 
oferty coraz większej ilości no-
wych produktów, które pozwolą 
spełnić wymagania wszystkich 
grup odbiorców.

Jeśli by przyjąć standardo-
wą „pełną dawkę” obornika 

na poziomie 35 t/ha, to jaka 
ilość Feniksa jej odpowiada?

Wprowadzając do gleby re-
komendowaną dawkę 2 ton/ha 
nawozu Feniks wprowadzamy 
do gleby 80kg/ha azotu, 120kg/
ha fosforu, 40kg/ha potasu oraz 
160kg/ha wapna. A do tego 
dodatkowo ponad 1200kg/ha 
substancji organicznej i wiele 
mikroelementów! Taka daw-
ka jest dużo efektywniejsza niż 
wspomniane 35 ton/ha oborni-
ka. Ponadto oszczędza paliwo 
i czas potrzebny na aplikację 
dawek na 1ha, a także rozwią-
zuje problem dostępności obor-
nika, o którym wspominałem 
na początku naszej rozmowy.

Stosowanie Feniksa dogle-
bowo to jedyna możliwość? 
Czy można użyć go pogłównie 
lub poprzez system irygacji?

Nawóz organiczno-mineral-
ny Feniks jest rozpuszczalny 
w wodzie, można go stosować 
zarówno doglebowo, mieszając 
z glebą jak i pogłównie. 

Rozmawiała Alicja Szczypta.

Nawóz organiczno-mineralny FENIKS. 
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R E K L A M A

Ekologiczny 
HumiCalc 4.0

Innowacyjny nawóz Hu-
miCalc 4.0 oferowany przez 
firmę Osadkowski SA uzy-
skał świadectwo kwalifikacji 
do stosowania w rolnictwie 
ekologicznym.

HumiCalc 4.0 jest odpowie-
dzią na dynamiczny rozwój sek-
tora rolnictwa ekologicznego 
i stale rosnące zapotrzebowa-
nie na produkty ekologiczne 
wysokiej jakości. Produkcja 
ekologiczna powinna łączyć 
przyjazne środowisku praktyki 
gospodarowania oraz wspoma-
gać wysoki stopień różnorod-
ności biologicznej. Produkty do 
stosowania w rolnictwie eko-
logicznym powinny sprzyjać 
poprawie jakości i zdrowotności 
produktów rolnych i artykułów 

żywnościowych oraz zaha-
mowaniu degradacji siedliska 
rolniczego. Wszystkie te wy-
magania spełnia wspomniany 
HumiCalc 4.0.

Nawóz ten korzystnie 
wpływa na wzrost ilości po-
żytecznych mikroorganizmów 
glebowych oraz zwiększa mi-
neralizację resztek pożniwnych 
i dostępność składników po-
karmowych. Ponadto wpływa 
pozytywnie na wzrost syste-
mu korzeniowego, a także 
zmniejsza wymywanie pod-
stawowych makroelementów 
i zwiększa żyzność gleby.

Więcej na: http://www.
osa24.pl/eko

Źródło: Osadkowski SA
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Zwalczamy chwasty w zbożach jarych

Do usunięcia chwastów 
z plantacji zbóż jarych będą-
cych w fazie krzewienia można 
wykorzystać wiele herbicydów, 
które są zalecane do stosowa-
nia także w terminach wcze-
śniejszych, gdyż mogą one być 
stosowane do końca tej fazy 
(BBCH 29-30) lub nawet nieco 
dłużej. Ponadto od rozpoczęcia 
fazy rozkrzewiania się zbóż do 
dyspozycji plantatora są dodat-
kowe możliwości skutecznego 
odchwaszczania upraw.

Początek fazy krzewie-
nia zbóż (BBCH 20-21) to 
czas kiedy można rozpocząć 
zwalczanie chwastów jed-
noliściennych za pomocą 
fenoksapropu-P-etylu (np. 
Puma Uniwersal 069 EW, 
Fenoxinn 110 EC). Preparaty 
te pozwalają wyeliminować 
z upraw pszenicy i jęczmie-
nia chwastnicę jednostronną 
i owies głuchy. Niektóre z nich, 
np. Puma Uniwersal 069 EW 
mogą być stosowane łącznie 
ze środkami Sekator 125 OD 
lub Chwastox Turbo 340 SL, 
aby jednocześnie zwalczać 
chwasty dwuliścienne. W tym 
samym celu Fenoxinn 110 EC 

można łączyć ze środkami: 
Tristar 50 SG/Trimax 50 SG/ 
Triben Super 50 SG lub Gala-
per 200 EC/Fluroherb 200 EC/
Herbistar 200 EC. Jednocze-
sne odchwaszczanie z gatun-
ków jedno- i dwuliściennych 
w pszenicy umożliwia oprysk 
sulfosulfuronem (np. Apyros 
75 WG, Nylon 75 WG). Miotłę 
zbożową, owies głuchy (pod 
warunkiem dodania adiuwan-
tu) oraz chwasty dwuliścienne 
można wyeliminować w psze-
nicy mieszaniną florasulam + 
halauksyfen metylu – Arylex™ 
+ piroksysulam (np. Rexade). 
Przytulię czepną, maki, komo-
sę, a w średnim stopniu także 
miotłę zbożową w pszenicy 
i jęczmieniu zwalcza miesza-
nina tribenuron metylowy + 
metsulfuron metylowy + flo-
rasulam (np. Fundamentum 
700 WG). Pozostałe herbicydy 
zarejestrowane do użycia od 
początku krzewienia służą wy-
łącznie do zwalczania chwa-
stów dwuliściennych. Wśród 
nich znajduje się MCPA oraz 
jej mieszaniny z dikambą lub 
mekopropem-p i dikambą. 
Jednoskładnikowe preparaty 

z MCPA zarejestrowane są 
w różnych wersjach różnią-
cych się stężeniem substancji 
czynnej - 300 g/l (np. Lider 
300 SL), 500 g/l (np. Premier 
500 SL), 600 g/l (np. Chwastox 
AS 600 EC) lub 750 g/l (np. 
Chwastox 750 SL). Ich użycie 
w poszczególnych uprawach 
jest zależne od rejestracji pro-
duktu. Mieszanina MCPA + 
dikamba w wersji 161 g/l + 
17,8 g/l (np. Chwastox D 
179 SL), 300 g/l + 40 g/l (np. 
Chwastech Turbo 340 SL) lub 
660 g/l + 90 g/l (np. Dicoherb 
Turbo 750 SL) pozwala usunąć 
np. komosę białą, przytulię 
czepną lub marunę bezwon-
ną z pszenicy i jęczmienia, 
a w niektórych przypadkach 
także z owsa i pszenżyta. Mie-
szanina MCPA + mekoprop-P 
+ dikamba umożliwia elimi-
nację wielu chwastów dwu-
liściennych we wszystkich 
zbożach jarych, oprócz żyta 
(np. Chwastox Nowy Trio 
390 SL) lub tylko w jęczmie-
niu i owsie (np. Chwastox Trio 
540 SL). Jednoskładnikowy 
herbicyd zawierający meko-
prop-P (np. Chwastox MP 

600 SL) stosujemy wyłącznie 
w mieszaninie z produktem 
Chwastox Turbo 340 SL. Dzię-
ki nim można się pozbyć np. 
komosy białej, maruny bez-
wonnej lub samosiewów rze-
paku z upraw jęczmienia. 
Ponadto do odchwaszczania 
jęczmienia i pszenicy z np. ko-
mosy białej i przytuli czepnej 
jest zarejestrowana mieszanina 
2,4-D + dikamba (np. Dicopur 
Top 464 SL, Aminopielik D 
Maxx 430 EC). Przytulię czep-
ną zwalcza także fluroksypyr. 
W herbicydach zarejestrowa-
nych do samodzielnego stoso-
wania (np. Tomahawk 200 EC 
lub Starane 333 EC) można go 
stosować w uprawie pszenicy, 
jęczmienia i owsa, a czasem 
też pszenżyta. W prepara-
tach takich jak np. Dicolen 
200 EC lub Fluroherb 200 EC 
zarejestrowany jest do uży-
cia wyłącznie w mieszaninie 
zbiornikowej z preparatami 
Galmet 20 SG lub Primstar 
20 SG lub Superherb 20 SG 
i tylko w jęczmieniu. Wyko-
rzystując tribenuron metylo-
wy w stężeniu 500 g/kg (np. 

Zabiegi od fazy krzewienia.

c.d. art. na str. 8
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Triben Super 50 SG) można 
skutecznie pozbyć się takich 
gatunków jak chaber bławatek, 
maruna bezwonna czy tobołki 
polne w uprawach jęczmie-
nia. W stężeniu 750 g/kg (np. 
Granstar 75 WG) substancja ta 
pozwala na usunięcie z pszeni-
cy i jęczmienia takie gatunki 
jak: chaber bławatek, komo-
sa biała lub przytulia czepna. 
W jęczmieniu wyeliminować 
chwasty (np. fiołka polnego, 
mak polny, marunę bez-
wonną) można wykorzystu-
jąc metsulfuron metylu (np. 
Galmet 20 SG). Połączenie 
tych środków z herbicydami 
Galaper 200 EC lub Fluroherb 

200 EC lub Herbistarr 200 EC 
zwiększy spektrum zwalcza-
nych chwastów. Za pomocą 
mieszaniny florasulam + halau-
ksyfen metylu – Arylex™ (np. 
Quelex) usuniemy z pszenicy, 
jęczmienia, pszenżyta i żyta 
uciążliwe chwasty, takie jak 
komosa, przytulia, rdestówka 
powojowata.

Po osiągnięciu fazy 2 rozkrze-
wień zbóż (BBCH 22) mamy 
do dyspozycji część środków 
zawierających fenoksaprop-
-P-etylu (np. Feniks 069 EW, 
Hermes 069 EW). Służą one 
do zwalczania chwastów 
jednoliściennych w jęczmie-
niu. W celu jednoczesnego 
zwalczania owsa głuchego 

i chwastnicy jednostronnej 
wraz z chwastami dwuli-
ściennymi można stosować 
mieszaninę zbiornikową Fe-
niks 069 EW + MCPA Plus 
340 SL. W uprawie pszenicy 
i jęczmienia chwasty dwuli-
ścienne (np. fiołek polny, ko-
mosa biała) można usunąć 
wykonując oprysk mieszani-
ną tifensulfuron metylowy + 
metsulfuron metylowy (np. 
Finish SX 40 SG).

Faza 3 rozkrzewień (BBCH 
23) zbóż jarych to czas, kiedy 
ponownie możemy wykonać 
zabieg wykorzystując MCPA. 
W tym terminie substancja ta 
zarejestrowana jest w stężeniu 
500 g/l (np. Agritox 500 SL) 

do zwalczania gatunków dwu-
liściennych (np. komosy bia-
łej, maku polnego) w pszenicy, 
jęczmieniu i owsie. Ponadto 
można użyć mieszaninę meko-
propu-P z tribenuronem me-
tylowym (np. Granstar Power 
74,4 SG) aby pozbyć się chwa-
stów dwuliściennych takich, 
jak fiołek polny, komosa biała 
czy przytulia czepna w psze-
nicy i jęczmieniu.

Od pełni krzewienia zbóż 
(BBCH 25-26) możemy zacząć 
stosować propoksykarbazon 
sodowy (np. Attribut 70 SG). 
Zwalcza on miotłę zbożową, 
w średnim stopniu owies głu-
chy oraz ogranicza rozwój 
perzu właściwego. Dzięki 

niemu pozbędziemy się też 
niektórych chwastów dwuli-
ściennych np. samosiewów rze-
paku czy tasznika pospolitego 
w pszenicy. W terminie tym 
dozwolone jest tez wykonanie 
zabiegu z użyciem diflufenika-
nu (np. Delfin 500 SC), który 
z jęczmienia usunie gwiazdni-
cę pospolitą, rdest ptasi i inne 
chwasty dwuliścienne. Fioł-
ka polnego lub komosę białą 
(do fazy 6 liści), wyeliminu-
jemy w pszenicy i jęczmieniu 
przez zastosowanie metsulfu-
ronu metylowego (np. Coma 
20 WG).

Optymalny efekt chwasto-
bójczy można uzyskać jedynie 
stosując herbicydy właściwie 

dobrane do stanu i stopnia 
zachwaszczenia na polu. Po-
szczególne substancje wyka-
zują najwyższą skuteczność 
przeciwko chwastom w róż-
nych fazach ich wzrostu, ale 
z reguły im wcześniej wykona-
my zabieg, tym lepiej. Podczas 
wyboru preparatu należy kie-
rować się nie tylko fazą rośliny 
uprawnej, ale i zwalczanych 
chwastów. W przypadku gdy są 
one bardziej rozwinięte wybie-
rać należy te substancje, które 
poradzą sobie z ich usunięciem 
pomimo zaawansowanych faz 
rozwojowych.

mgr inż. Marcin Bortniak
IUNG-PIB,

Zakład Herbologii i Technik 
Uprawy Roli we Wrocławiu

c.d. art. ze str. 7

Szerszy zakres stosowania CHWASTOX

Produkowany przez CIECH 
Sarzyna CHWASTOX® to naj-
popularniejszy herbicyd stoso-
wany w uprawie zbóż w Polsce.

Ta najpopularniejsza 
w Polsce grupa herbicydów 
zbożowych zwalcza szyb-
ko i skutecznie praktycznie 
wszystkie chwasty dwuli-
ścienne. Formuła herbicydu 

powoduje, że chwasty nie uod-
parniają się na jego działanie, 
co potwierdza praktyka rolni-
cza oraz opinia świata nauki.

Jest środkiem nieustannie 
doskonalonym i dopasowy-
wanym do oczekiwań polskich 
rolników.

Rodzina CHWASTOX® to naj-
szybciej działające herbicydy 

zbożowe, które zwalczają 
niemal wszystkie chwasty 
dwuliścienne. Produkty te 
nieustannie cieszą się zaufa-
niem już trzech pokoleń pol-
skich rolników, dzięki swojej 
wysokiej jakości i skuteczności 
w działaniu. Wychodząc na-
przeciw oczekiwaniom klien-
tów, podjęliśmy intensywne 

działania badawczo-rozwojo-
we, których efektem jest po-
szerzenie zakresu stosowania 
CHWASTOX® - zarówno pod 
kątem spektrum zwalczanych 
chwastów, jak i objętych nim 
upraw – mówi Wojciech Bab-
ski, szef biznesu AGRO w Gru-
pie CIECH.

CHWASTOX EXTRA® 300 SL, 
idealne rozwiązanie dla rol-
ników, którzy chcą szybko 
i ekonomicznie zwalczyć 
powszechnie występujące 
chwasty w zbożach, może być 
stosowany we wszystkich pod-
stawowych gatunkach zbóż. 
Poszerzeniu uległo jednak 
spektrum zwalczanych przez 
niego chwastów – do dotych-
czasowych dołączyły: gorczyca 

polna, kurzyślad polny i wil-
czomlecz obrotny.

CHWASTOX® Nowy Trio 
390 SL, następca CHWA-
STOX® Trio 540 SL, posiada 
szerszą etykietę rejestracyjną 
pod kątem upraw oraz spek-
trum zwalczanych chwastów 
od swojego poprzednika. Moż-
na go stosować dodatkowo 
w jęczmieniu ozimym i pszen-
życie jarym, a środek zwalcza 
o 5 chwastów więcej - rumian 
polny, komosę białą, dymnicę 
pospolitą, iglicę pospolitą oraz 
szarłat szorstki.

CHWASTOX Turbo® 340 SL, 
przeznaczony dla rolników 
ceniących zwalczanie bar-
dzo szerokiego spektrum 
chwastów dwuliściennych 

o dużym wpływie na poten-
cjał plonotwórczy uprawy, 
uzyskał dodatkowo możli-
wość stosowania w jęczmie-
niu ozimym, pszenicy jarej 
i pszenżycie jarym.

W przypadku CHWASTOX 
D® 179 SL etykieta rejestracyj-
na została rozszerzona o możli-
wość stosowania w pszenżycie 
ozimym, jęczmieniu ozimym, 
życie, jęczmieniu jarym, psze-
nicy jarej i owsie.

Więcej informacji na temat 
produktów z rodziny CHWA-
STOX®, na stronie https://cie-
chagro.pl/pl.

Źródło: CIECH Sarzyna
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Co trzeci hektar zbóż jarych w Polsce jest chroniony przez rodzinę produktów CHWASTOX®.

Skuteczność 
w każdym calu

Syngenta, prezentuje nowe kom-
pletne rozwiązanie fungicydowe 
– Turbo Pak będący połączeniem 
dwóch niezawodnych produktów: 
Tern® 750 EC oraz Plexeo® 60 EC. 
W nadchodzącym sezonie firma 
stawia na skuteczną ochronę, któ-
ra jest możliwa dzięki połączeniu 
dwóch substancji czynnych o dwóch 
różnych mechanizmach działania. 
Chorób grzybowych mogących 
pojawić się wiosną nie należy ba-
gatelizować, a nowe rozwiązanie 
to gwarancja skuteczności, której 
szukają rolnicy.

Turbo Pak cechuje się elastycznym 
termin stosowania – już od pierw-
szego kolanka aż do końca fazy kło-
szenia. Substancja czynna zawarta 
w produkcie Tern® 750 EC wykazuje 
działanie zapobiegawcze i interwen-
cyjne, skutecznie przeciwdziałając 
mączniakowi prawdziwemu zbóż 

i traw. Plexeo® 60 EC natomiast 
przeznaczone jest do stosowania 
zapobiegawczego, interwencyjnego 
i wyniszczającego, zwalczając fuza-
riozę kłosów czy septoriozę pasko-
waną liści. Rozwiązanie Turbo Pak 
to nowość gwarantująca wysoką 
skuteczność, w szczególności na 
pierwsze kolanko podczas pierw-
szych wiosennych zabiegów.

Mącznik prawdziwy jest jedną 
z najgroźniejszych chorób grzybo-
wych zbóż. Rozwijając się aktyw-
nie w szerokim zakresie temperatur 
przy wysokiej wilgotności powietrza 
może wyraźnie osłabić kondycję 
roślin, co finalnie przekłada się na 
utratę plonu. Nowe rozwiązanie 
Syngenta Polska to odpowiedź na 
potrzeby roślin – Turbo Pak ochroni 
przed infekcją, a także je wzmacnia.

Źródło: Syngenta Polska
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Elatus Plus Zboża od Ampol-Merol

W tym roku wegetacja ro-
ślin wyjątkowo szybko nabrała 
wiosennego tempa. Ten fakt 
generuje dużą liczbą zagrożeń 
występujących na polu. Widzi-
my agrofagi, których w latach 
ubiegłych nie odnotowaliśmy. 
Musimy działać szybko i zde-
cydowanie. Skuteczna ochrona 
to odpowiedni dobór substan-
cji aktywnych, które niszczą 

patogeny na każdym etapie 
rozwoju a jednocześnie na 
długo zabezpieczają rośliny 
przed kolejnymi infekcjami.

Taką rolę spełnia zabieg 
grzybobójczy pakietem Ela-
tus Plus Zboża.

To kompleksowe roz-
wiązanie, przeznaczone 
do zwalczania już istnie-
jących chorób grzybowych 
i zapobiegania dalszym ich 

rozwojem.
Pakiet posiada szeroki za-

kres terminu stosowania - 
BBCH 31-BBCH 69, czyli od 
pierwszego kolanka do końca 
kwitnienia. Jednak najwyższą 
efektywność osiąga w zabie-
gu T2, czyli na liść flagowy 
BBCH 37-39.

Elatus Plus Zboża to bez-
pieczny dla roślin zestaw, który 

składa się z dwóch oddziel-
nych preparatów w jednym 
kartonie. Przeznaczony jest 
do ochrony od 8,33 do 10 ha 
powierzchni plantacji. W środ-
ku znajduje się Elatus Plus (5 l) 
oraz Sakura 274 EC (5 l).

Elatus Plus to 100 g czyste-
go solatenolu (benzowidyflu-
pyr), który należy do grupy 
karboksyamidów SDHI o bar-
dzo dobrych właściwościach 
fizjologicznych dla roślin. 
Zmniejsza wydzielanie ety-
lenu, przez co w roślinach 
sprawniej zachodzi proces 
fotosyntezy i transport asy-
milatów z liści do kłosa. Do-
datkowo zabezpiecza roślinę 
przed nadmierną utratą wody 
oraz skutecznie zapobiega i le-
czy choroby tj. septorioza liści, 
septorioza plew, rdza żółta, 

rdza brunatna, rynchospo-
rioza, ramularia w jęczmieniu 
i inne. Substancja wykazuje 
wysoką lipofilność i doskonale 
łączy z woskami liści, zacho-
wując skuteczną ochronę.

Towarzyszący mu fungicyd 
Sakura 274 EC zawiera dwa 
triazole: tebukonazol i bromu-
konazol. Te substancje szybko 
niszczą już dobrze rozwinię-
te - chorobotwórcze grzybnie 
w roślinie.

Elatus Plus Zboża wyłącz-
nie od Ampol-Merol to ideal-
ne rozwiązanie do osiągnięcia 
najwyższych plonów i ekono-
micznej satysfakcji.

Więcej informacji www.
elatus.ampol-merol.pl.

Źródło: Sky&Sand 
Agencja Reklamowa

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Skuteczna ochrona fungicydowa zbóż.
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 PEWNOŚĆ – osiągasz wyższe plony i zyski dzięki dwóm 
sprawdzonym substancjom czynnym

 SKUTECZNOŚĆ – Twoje zboża są zabezpieczone przed 
głównymi chorobami: septoriozą, rdzami, plamistością siatkową

 ELASTYCZNOŚĆ – zyskujesz większą niezależność od pogody 
dzięki doskonałej formulacji i szybkiemu pobieraniu 

Fungicyd do ochrony Twoich plonów 
i Twojego portfela! 

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.

Kup Priaxor, zyskaj paliwo!
Kup 10 l produktu Priaxor, a dostaniesz 
kartę paliwową ORLEN* o wartości 50 zł!

Szczegóły na www.agro.basf.pl

* Maksymalnie można otrzymać 5 kart paliwowych. 

Priaxor promocja 248x154 BASF ramka JW 2020.indd   1 31.03.2020   13:28

R E K L A M A

„Chroniąc rośliny – chronisz życie”

O tym, w jaki sposób Sesje 
Naukowe Instytutu Ochro-
ny Roślin – PIB wpływają na 
polskie rolnictwo, z jakimi 
wyzwaniami się ono obec-
nie zmaga, i w jakim kierunku 
zmierza ochrona roślin, z pro-
fesorem Markiem Mrówczyń-
skim, dyrektorem Instytutu 
Ochrony Roślin – PIB rozma-
wiała Andromeda Wróbel.

Rok 2020 został ogłoszony 
przez Zgromadzenie Naro-
dowe ONZ Rokiem Zdro-
wia Roślin, którego motto 
brzmi „Chroniąc rośliny 
– chronisz życie”. Zdrowie 
roślin to temat przewodni 

60. Sesji Naukowej IOR – PIB. 
Dlaczego ochrona roślin jest 
tak ważna?

Rośliny stanowią 80% żyw-
ności na Ziemi – jako bezpo-
średni produkt spożywczy, 
albo jako pasza dla zwierząt. 
Szacuje się, że zniszczeniu ule-
ga około 40% produkcji rol-
niczej na świecie. Winne są: 
szkodniki, patogeny i chwasty. 
Chcąc zapewnić bezpieczeń-
stwo żywnościowe, musimy 
więc dbać o rośliny. Nie mo-
żemy też zapominać o tym, że 
rośliny odgrywają kluczową 
rolę w produkcji tlenu i ab-
sorpcji CO2.

Rosnąca populacja ludzi, 
zmiany klimatyczne, handel 
międzynarodowy, szybsze 
i intensywniejsze przemiesz-
czanie się wpływają na wzrost 
zagrożeń dla zdrowia roślin. 
Zadaniem ochrony roślin staje 
się utrzymanie populacji orga-
nizmów szkodliwych poniżej 
poziomu szkodliwości i zapew-
nienie tym samym odpowied-
niego wzrostu i rozwoju roślin 
uprawnych.

W jaki sposób tematy poru-
szane podczas Sesji wpływa-
ją na polskie rolnictwo? Czy 
wiedza udostępniana w czasie 
prelekcji ma przełożenie na 
zdrowie roślin w Polsce?

Tematyka Sesji jest związana 
z kompleksowym podejściem 
do ochrony roślin i dotyczy 
wszystkich problemów z nią 
związanych: entomologii, zoo-
logii, fitopatologii, herbologii 
oraz metod ochrony, a także 
biotechnologii. Sesje przy-
czyniły się do propagowania 
wyników badań naukowych 
wśród rolników i konsolidacji 
środowiska, często inspirowa-
ły też nowe kierunki badań. 
Dzięki omawianiu zagadnień 

integrowanej ochrony roślin, 
można było opracować me-
todyki integrowanej ochro-
ny roślin dla producentów 
i doradców rolnych, które są 
wdrażane do praktyki ochrony 
poszczególnych upraw. Sesje 
są też miejscem, w którym 
identyfikowane są potrzeby 
praktyki rolniczej w zakre-
sie ochrony upraw. To dzięki 
tym spotkaniom możliwe było 
m.in. opracowanie metod pro-
gnozowania, sygnalizacji i re-
jestracji agrofagów w Polsce, 
zaś niektóre rozwiązania w za-
kresie techniki ochrony roślin, 
jak np. zmniejszenie wydat-
kowania wody w zależności 
od stosowanych rozpylaczy, 
stały się dla praktyki rolniczej 
prawdziwym przełomem. Se-
sje Naukowe to także źródło 
wiedzy o nowych środkach 
ochrony roślin i ich miejscu 
w programach ochrony.

Już pierwsza Sesja Nauko-
wa IOR miała na celu upo-
wszechnienie integrowanej 
ochrony roślin, a konkret-
nie ochrony ziemniaka przed 
stonką ziemniaczaną. Jak dziś 
wygląda integrowana ochro-
na roślin i czy na przestrzeni 
60 ostatnich Sesji zmieniło się 
podejście do jej stosowania?

Sesje naukowe IOR za-
początkowały niezwykle 
dynamiczny rozwój ochro-
ny roślin w Polsce. Dzięki 

upowszechnianiu zasad in-
tegrowanej ochrony roślin, 
wzrosła świadomość zagrożeń 
wynikających z nieprawidło-
wego stosowania chemicznych 
środków ochrony roślin. 
Według danych Państwowej 
Inspekcji Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa, w ostatnich 
latach od 70% do 95% użyt-
kowników profesjonalnych 
środków ochrony roślin sto-
sowało poszczególne wymogi 
integrowanej ochrony roślin. 
Widzimy też zmianę podej-
ścia do ochrony roślin w ujęciu 
globalnym.

Chemiczna metoda ochro-
ny roślin wciąż jest najtańszą, 
a w związku z tym najpow-
szechniejszą metodą zwalcza-
nia agrofagów w uprawach 
rolniczych. Z kolei postęp 
w hodowli nowych odmian 
roślin lepiej plonujących nie 
zawsze idzie w parze z ich od-
pornością na działanie agro-
fagów, więc często odmiany 
te trzeba chronić bardziej in-
tensywnie. Ta intensyfikacja 
chemicznej ochrony roślin to 
jednocześnie nowe zagrożenie 
oraz wyzwanie, bo dla rolnic-
twa oznacza to konieczność 
opracowania nowych strate-
gii ochrony, uwzględniających 
nowe uwarunkowania.

Wzrost świadomości spo-
łecznej na temat zagrożeń dla 
zdrowia ludzi, roślin i całego 

środowiska z uwagi na poja-
wiające się zagrożenia pozo-
stałościami środków ochrony 
roślin, ich nieznanym do koń-
ca oddziaływaniem na środo-
wisko (np. metabolity wtórne 
środków ochrony roślin), 
a także obowiązek prowa-
dzenia integrowanej ochro-
ny spowodowały, że coraz 
większy nacisk kładziemy na 
wykorzystywanie metod nie-
chemicznych, w tym metody 
biologicznej, która opiera się 
na naturalnych, występują-
cych w środowisku procesach. 
Na znaczeniu zyskuje także 
bardziej ukierunkowane i pre-
cyzyjne stosowanie środków 
ochrony roślin. W praktyce 
oznacza to, że stosujemy je 
tylko wówczas, kiedy jest to 
konieczne i tylko w ilościach 
niezbędnych.

Z drugiej strony poszuku-
je się jak najefektywniejszych 
kombinacji różnych metod 
ochrony. Przykładem jest np. 
łączenie metod chemicznych 
i mechanicznych w zwalczaniu 
chwastów w uprawach rzędo-
wych np. buraka, ziemniaka, 
dzięki czemu można zmniej-
szyć średnio 30-60% ogólnego 
zużycia środków chemicznych. 
Coraz lepiej radzimy sobie 
także z precyzyjną aplikacją 
środków ochrony roślin (punk-
towe lub pasowe opryskiwanie) 

Ochrona roślin – wyzwania dla rolnictwa

c.d. art. na str. 10

Prof. Marek Mrówczyński
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– dzięki szybkiemu dostępowi 
do informacji z pola (wyko-
rzystanie dronów i teledetekcji 
do sporządzania mapy terenu, 
występowania agrofagów itp.) 
można przetransferować te dane 
do komputera sterującego pra-
cą opryskiwacza, który następ-
nie precyzyjne dawkuje środki 
chemiczne na obszarze podda-
nym zabiegowi. Dzięki nowym 
technologiom i nowoczesnym 
urządzeniom, możemy zastoso-
wać ochronę w odpowiednim 
momencie, w dawce dopasowa-
nej do konkretnej uprawy, a to 
w praktyce oznacza znaczne 
ograniczenie zużycia środków 
ochrony roślin i większe bez-
pieczeństwo żywności.

No właśnie, co to znaczy 
„bezpieczna żywność”?

Bezpieczna żywność nie 
szkodzi ani zdrowiu, ani ży-
ciu konsumenta. Nie zawiera 
fizycznych, chemicznych czy 
biologicznych zanieczyszczeń 
powyżej ustalonego przez 
odpowiednie przepisy pozio-
mu tolerancji. Konieczne jest 
uwzględnienie tych założeń 
na wszystkich etapach łańcu-
cha żywności, od pola do sto-
łu, ponieważ każdy element 
może mieć wpływ na bezpie-
czeństwo żywności. Dlatego 
też żywność poddawana jest 
stałym badaniom i analizie 
ryzyka związanego z jej che-
micznym i mikrobiologicznym 
skażeniem, spowodowanym za-
nieczyszczaniem środowiska 
i żywności na etapie jej produk-
cji, przetwarzania, przechowy-
wania oraz przygotowywania 
posiłków. Wymaga to zarówno 
stałego rozwoju badań, jak rów-
nież uaktualniania standardów 
żywnościowych, odpowiadają-
cych bieżącej wiedzy naukowej 
i oczekiwaniom konsumentów.

Czy polska żywność jest 
bezpieczna?

Oczywiście. Wyniki badań 
przeprowadzone w 2019 roku 
przez IOR-PIB wspólnie z PIO-
RiN (Państwowa Inspekcja 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa) 

wykazały, że tylko 0,5% pró-
bek płodów rolnych nie speł-
nia wymogów bezpieczeństwa 
żywności. Niewielki jest także 
odsetek naruszeń związanych 
ze stosowaniem środków niedo-
puszczonych do ochrony upraw.

Ostatni raport EFSA (Euro-
pejski Urząd ds. Bezpieczeństwa 
Żywności) za rok 2017, obejmu-
jący kontrolę żywności unijnej 
i importowanej do UE, poda-
je, że choć ponad połowa ba-
danych produktów zawierała 
pozostałości środki ochrony 
roślin, to jedynie w 2,5% przy-
padkach żywność nie spełniała 
wymagań i wymagała podjęcia 
kroków urzędowych. Wyniki 
przeprowadzonych badań wy-
kazują niezbicie, że prawdopo-
dobieństwo narażenia obywateli 
europejskich na kontakt z żyw-
nością zawierającą zbyt dużo 
pestycydów jest niskie.

Podczas Sesji Naukowych 
IOR – PIB wiele miejsca po-
święca się właśnie środkom 
ochrony roślin, a także zagad-
nieniu ich jakości. Co na nią 
wpływa?

Na ich jakość wpływa między 
innymi źródło pochodzenia. 
Niebezpieczeństwo zagrożenia 
toksykologicznego i ekotoksy-
kologicznego, związanego ze 
stosowaniem środków ochrony 
roślin, wzrasta znacząco w przy-
padku nieoryginalnych produk-
tów. Są wytwarzane zwykle bez 
żadnej kontroli jakości, w tym 
kontroli źródła pochodzenia 
użytych surowców, a tym sa-
mym zawartości niebezpiecz-
nych, niedopuszczonych do 
stosowania substancji. Warunki 
transportu i przechowywania 
również determinują jakość, 
gdyż przyczyniają się bezpośred-
nio do zmiany parametrów. Dla-
tego w trakcie kontroli jakości 
środków ochrony roślin badane 
są podstawowe parametry ja-
kościowe, takie jak: zawartość 
substancji czynnych, zawartość 
istotnych zanieczyszczeń, wła-
sności fizykochemiczne oraz – 
w wymaganych przypadkach 
– przeprowadzane są badania 

porównawcze składu w stosun-
ku do preparatu oryginalnego 
(referencyjnego).

Wszyscy to obserwujemy 
– klimat się zmienia i są to 
zmiany gwałtowne. W jaki 
sposób te zmiany wpływają 
na uprawy? Czy jest to wpływ 
pozytywny, czy wiąże się też 
z zagrożeniami?

W naszej szerokości geo-
graficznej w związku ze zmia-
nami klimatu prognozowany 
jest niewielki wzrost produkcji, 
związany z wydłużeniem się 
sezonu wegetacyjnego. Z dru-
giej jednak strony w rejonach 
niższych szerokości geograficz-
nych spodziewany jest spadek 
produkcji roślin, którego wzro-
sty w strefie klimatu umiar-
kowanego nie będą w stanie 
zrekompensować. Możemy się 
zatem spodziewać wzrostów ob-
szarów głodu i migracji ludno-
ści. Oczywiście w pierwszych 
fazach tych zmian kraje eu-
ropejskie będą eksportowały 
żywność na południe, z czym 
związany będzie wzrost liczby 
nowych szkodników, przedo-
stających się do Europy wraz 
z transportami powrotnymi. 
Ponadto zmiany klimatyczne, 
polegające na zwiększaniu się 
średniej rocznej temperatury, 
prowadzą do powstania w na-
szym kraju warunków dogod-
nych dla rozwoju szkodników 
występujących do tej pory je-
dynie w klimacie tropikalnym 
i subtropikalnym. Wzrost inten-
sywności wymiany handlowej 
oraz mobilności ludzi zwiększa 
także ryzyko zawleczenia ob-
cych nam gatunków, mogących 
stanowić zagrożenie dla roślin 
uprawnych i ozdobnych. Do-
skonałym przykładem jest po-
jawienie się we Włoszech kózki 
azjatyckiej, która dotarła tam 
z chińskim drzewkiem Bonsai. 
Do tej pory doprowadziła do 
zniszczenia tysięcy drzew w re-
jonie Mediolanu.

Źródło: Nonoproblemo, 
Alicja Sidorowicz

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

c.d. art. ze str. 9 Ochrona fungicydowa zbóż

Podstawową strategią ochro-
ny fungicydowej proponowaną 
przez CIECH Sarzyna jest zasto-
sowanie środków PROKARB® 
450 EC i ASKALON® 125 S.C. 
w fazie „T1” oraz TARCZA® ŁAN 
EXTRA 250 EW oraz AZOKSAR® 
250 SC w fazie „T2”. Strategią za-
pewniającą dobry start roślin jest 
łączne zastosowanie PROKARB® 
450 EC, TARCZA® ŁAN EXTRA 
250 EW oraz AZOKSAR® 250 SC, 
już w fazie „T1”.

Strategia solidnej ochrony liści 
wymaga użycia TARCZA® ŁAN 
EXTRA 250 EW oraz AZOKSAR® 
250 SC w fazie „T2”. Natomiast 
rolnicy zainteresowani ziarnem 
wolnym od mykotoksyn mogą 
zastosować czwartą strategię 
w ofercie CIECH Sarzyna, która 
zakłada zastosowanie PROKARB® 
450 EC oraz TARCZA® ŁAN 
EXTRA 250 EW w fazie „T3”.

Właściwą ochronę przed choro-
bami grzybowymi wdraża się po 
rozpoczęciu wiosennej wegetacji. 
W pierwszych zabiegach, ogólnie 
określanych mianem „T1”, zwal-
cza się choroby podsuszkowe, ta-
kie jak łamliwość podstawy źdźbła 
i mączniak prawdziwy zbóż i traw. 
Patogeny powodujące te schorze-
nia uszkadzają tkanki mechanicz-
ne i przewodzące, co prowadzi 
do przedwczesnego zamierania 
źdźbeł i do wylegania łanów. Na 
początku fazy strzelania w źdźbło 
na dolnych liściach mogą również 
rozwijać się choroby określane 
jako plamistości liści, np. rozwój 
rdzy, septoriozy i brunatnej pla-
mistości liści z infekcji jesiennych, 
a także fuzarioza.

Fungicyd stosowany w fazie po-
czątków strzelania w źdźbło musi 
wykazywać działanie interwencyj-
ne, będące w stanie wyleczyć je-
sienne infekcje, a także skutecznie 
zwalczyć choroby powodowane 
przez różne grupy patogenów. 
Wysokie wymagania odnośnie 
wiosennego zabiegu powodują, 
że najlepszym sposobem ogra-
niczania rozwoju chorób w okre-
sie wiosennym jest zastosowanie 
mieszaniny fungicydów o różnych 

mechanizmach działania.
Dlatego eksperci CIECH Sa-

rzyna proponują, by w okresie 
„T1” stosować nowości w ofercie 
Spółki - PROKARB® 450 EC oraz 
ASKALON® 125 S.C.

Mieszanina tych produktów 
świetnie chroni przed choroba-
mi podstawy źdźbła bez względu 
na rodzaj infekcji. Kombinacja 
wykazuje wysoką skuteczność 
w zwalczaniu mączniaka i cho-
rób powodujących plamistości 
dolnych liści. Proponowana mie-
szanina ma nie tylko działanie 
interwencyjne, pozwalające na 
wyniszczenie patogenu, który 
rozpoczął rozwój w roślinie, ale 
również zabezpieczające przed 
ponowną infekcją. Utrzymujące 
się przez kilka tygodni działanie 
chroni bowiem przed atakiem pa-
togenów powodujących choroby 
na górnych liściach i kłosie, sta-
nowiąc podwaliny pod właściwą 
ochronę w terminie „T2” – wy-
jaśnia Jacek Skwira.

Zabiegi fungicydowe w fazach 
liścia flagowego i kłoszenia po-
winny wyróżniać się działaniem 
interwencyjnym i zapobiegaw-
czym. Górne liście stanowią naj-
bardziej wydajną w budowaniu 
plonu część rośliny. Niezmiernie 
ważne dla uzyskania plonu jest 
więc utrzymanie jak najdłuższej 
aktywności tych części roślin, 
co jest tożsame z ochroną przed 
atakiem patogenów grzybowych. 
Grzyby z rodzaju septoria powo-
dują septoriozę paskowaną liści, 
jak i później występującą na li-
ściach oraz częściach kłosa sep-
toriozę plew. Największe straty 
choroby te wyrządzają na górnych 
liściach i plewach, ponieważ te 
części rośliny odpowiadają za do-
starczenie blisko 90% asymilatów 
wykorzystywanych do budowy 
ziarna. Fungicydy zwalczające 
septoriozę stosuje się głównie 
zapobiegawczo, gdyż patogen 
charakteryzuje się długim, trzy-
tygodniowym okresem utajonego 
rozwoju. Dopiero po tym czasie 
można zauważyć pierwsze ob-
jawy jego działania. Skuteczna 

walka z chorobą polega więc na 
aplikacji fungicydu jeszcze przed 
pojawieniem się widocznych plam 
na liściach.

W związku z tym, w okresie 
„T2”, eksperci CIECH Sarzy-
na, proponują stosowanie m.in. 
AZOKSAR® 250 S.C. Środek ten 
chroni rośliny przed infekcją oraz 
charakteryzuje się przedłużonym 
działaniem. Preparaty z grupy 
strobiluryn wykazują szczegól-
nie silne działanie fungicydowe 
w przypadku infekcji rdzy i bru-
natnej plamistości liści. Stanowią 
też długotrwałe zabezpieczenie 
przed infekcjami septorioz. Dodat-
kowo mają działanie fitotoniczne, 
czyli pozytywnie wpływające na 
procesy fizjologiczne rośliny. Ma 
to szczególne znaczenie w okresie 
największej produkcyjności łanu. 
W okresie „T2” warto stosować 
również lecznicze fungicydy 
z grupy triazoli. TARCZA® ŁAN 
EXTRA 250 EW czy ASKALON® 
125 S.C. powinny być stosowa-
ne przemiennie w tym samym 
okresie wegetacyjnym, jako środ-
ki komplementarne z fungicyda-
mi należącymi do innych grup 
chemicznych.

Ostatni termin zabiegów fun-
gicydowych („T3”) skupia się na 
przeciwdziałaniu infekcji chorób 
fuzaryjnych na kłosie. Atak grzy-
bów powodujących fuzariozę 
kłosów następuje dość późno. 
Przypada on w naszym klima-
cie na okres kwitnienia. Rozwój 
choroby trwa kilka, kilkanaście 
dni. Po tym czasie pojawiają się 
kłoski, w których zamiast ziar-
niaków znajduje się szaroróżo-
wa grzybnia. Zainfekowane, 
niepoddane obróbce ziarno jest 
szkodliwe dla zwierząt. W zwal-
czaniu choroby bardzo ważne jest 
stosowanie fungicydów w okresie 
okołokwitnieniowym.

Jak pokazują badania, najlep-
sze efekty grzybobójcze osiąga się 
w tym okresie stosując PROKARB® 
450 EC i TARCZA® ŁAN EXTRA 
250 EW. Zwłaszcza w sytuacji licz-
nych przelotnych opadów deszczu 
w czasie kwitnienia zbóż na sta-
nowiskach po kukurydzy lub przy 
uprawie odmian zbóż wrażliwych 
na fuzariozę, zabieg „T3” powinien 
być obligatoryjnie wykonywany.

Więcej wartościowych porad 
na temat ochrony roślin upraw-
nych można znaleźć na stronie 
www.ciechagro.pl (m.in. w za-
kładkach „Porady eksperta” oraz 
„Atlas chwastów”) lub na kana-
le „CIECH Sarzyna” na portalu 
YouTube.

Źródło: Grupa CIECH
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Przez cały okres wegetacji zboża narażone są na atak 
chorób wywoływanych przez grzyby.
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Groźne choroby grzybowe 
w rzepaku

W okresie wczesnowio-
sennym na plantacji rzepaku 
ozimego, z ekonomicznego 
punktu widzenia, istotne 
znaczenie mają tak napraw-
dę dwie choroby grzybowe, 
tj. czerń krzyżowych i sucha 
zgnilizna kapustnych. Na-
tomiast wystąpienie kolej-
nych dwóch, tj. szarej pleśni 
oraz mączniaka rzekomego 
uzależnione jest w znacz-
nym stopniu od warunków 
wilgotnościowo-termicznych.

Duża presja patogenów cho-
robotwórczych, obserwowana 
w ostatnich kilku latach wy-
nika głównie z dwóch czynni-
ków, tj. zwiększonego udziału 
rzepaku w płodozmianie oraz 
zmian klimatycznych jakie za-
chodzą w naszej strefie. Do-
skonałym przykładem może 
być zima (a właściwie jej brak) 
w sezonie 2019/2020. Lustra-
cja plantacji rzepaku ozimego 
na przełomie lutego i marca 
wykazała, że plantatorzy nie 
będą mieli łatwego sezonu ze 

względu na wzrost zagrożenia 
porażeniem plantacji rzepa-
ku przez te cztery choroby 
grzybowe.

Czerń krzyżowych wywoła-
na przez patogenicznego grzy-
ba Alternaria brassicae oraz 
sucha zgnilizna kapustnych 
spowodowana przez Phoma 
lingam. Są to najczęściej spo-
tykane choroby grzybowe na 
plantacji rzepaku ozimego.

Najlepszym okresem do 
zastosowania odpowiednich 
s.cz. fungicydów do zwalcza-
nia czerni krzyżowych oraz 
suchej zgnilizny kapustnych 
jest moment osiągnięcia przez 
rzepak ozimy fazy początku 
wydłużania się pędu główne-
go (BBCH 30-39), aż do fazy 
zielonego pąka (BBCH 50-59).

Ciepła zima oraz chłodna 
i wilgotna wiosna tego roku, 
będą prawdopodobnie sprzyjać 
rozwojowi dwóch pozostałych 
chorób grzybowych: szarej ple-
śni wywołanej przez Botry-
tis cinerea oraz mączniaka 

rzekomego spowodowanego 
przez Peronospora parasiti-
ca. Ze względu na panujące 
warunki wilgotnościowo-ter-
miczne możemy oczekiwać 
zwiększonej presji ze strony 
tych patogenów w odniesieniu 
do roślin rzepaku ozimego już 
w II lub III dekadzie kwietnia.

Najlepszym okresem do 
zastosowania odpowiednich 
fungicydów do zwalczania sza-
rej pleśni jest faza początku 
wydłużania pędu głównego 
(BBCH 30-39), aż do końca 
fazy początku kwitnienia 
(BBCH 61) rzepaku ozime-
go. Natomiast do zwalczania 
mączniaka rzekomego stosu-
je się fungicydy na początku 
wegetacji wiosennej, również 
w fazie początku wydłużania 
się pędu głównego (BBCH 
30-39), a interwencyjnie 
w momencie pojawienia się 
pierwszych objawów lub w fa-
zie (BBCH 39-65) w przypad-
ku późnych infekcji rzepaku 
ozimego.

Bardzo ważne jest zwalczanie chorób grzybowych 
w rzepaku ozimym przed kwitnieniem.

Tabela 1. Wykaz s.cz. zalecanych do stosowania w rzepaku ozimym w okresie wiosennym

Substancja 
czynna

Czynnik chorobowy

Uwagi
Czerń 

krzyżowych
Sucha zgnilizna 

kapustnych
Sza-

ra pleśń
Mączniak 
rzekomy

tebukonazol + + + - zabieg wykonać od fazy początku wydłużania 
pędu do fazy pąków kwiatowych 

(BBCH 30-55)
difenokonazol + + - -

difenokonazol;
tebukonazol - + - -

stosować wczesną wiosnę w fazie wzrostu 
pędu głównego do fazy pąka zielonego (BBCH 

31-59). Może służyć do skrócenie łodygi 
roślin i ograniczenie wylegania

difenokonazol;
paklobutrazol + + + -

metkonazol + + + -

prochloraz;
tebukonazol + + + -

stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu 
pierwszych objawów chorób lub od początku 

fazy wydłużania pędu głównego do końca 
fazy wzrostu pędu głównego (BBCH 30-39)

tebukonazol;
protiokonazol + + + +

stosować od fazy wzrostu pędu głównego do 
fazy pąkowania (BBCH 30-57)

boskalid + + - -

prochloraz + - - -
stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu 

pierwszych objawów choroby od fazy 
zielonego pąka do wykształcenia pierwszych 

łuszczyn (BBCH 51-70)

tiofanat metylowy + + + - stosować wczesną wiosną po ruszeniu 
wegetacji, w fazie wzrostu pędu wegetatyw-
nego, od początku fazy wydłużania pędu, do 
końca fazy, gdy widoczne są 3 międzywęźla 

(BBCH 30-33)tiofanat metylowy;
tetrakonazol + + + -

chlorotalonil;
tetrakonazol + + + - stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu 

pierwszych objawów choroby

boskalid;
metkonazol + - + - stosować zapobiegawczo lub z chwilą 

wystąpienia pierwszych objawów chorób. 
Choroby można zwalczać wiosną w terminie 
od fazy zielonego pąka do fazy pełni kwitnie-

nia (BBCH 50-65)
dimoksystrobina; 

boskalid + + + -

dr inż. Tomasz R. Sekutowski
IUNG - PIB w Puławach

Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu

Czas nowych odmian
Podstawą bezpieczeństwa 

żywnościowego jest wydajność 
- w co najmniej 80% zależy 
ona od postępu odmianowego. 
Polega on na wzmacnianiu lub 
osłabianiu cech dziedzicznych 
rośliny, aby otrzymać nową 
odmianę o wymaganych pa-
rametrach. Nowe odmiany 
roślin rolniczych to znamię 
innowacyjności w rolnictwie 
i w hodowli. Innowacje w ho-
dowli finansuje rynek dzięki 
ochronie praw intelektualnych.

Potencjał do wykorzystania
Wybór odmiany oraz zakup 

jej potencjału genetycznego 
zawartego w kwalifikowanym 
mat. siewnym to kluczowe de-
cyzje w produkcji roślinnej, 
gdyż łatwiej dostosować roślinę 
do środowiska niż odwrotnie. 
Hodowla nowych odmian daje 
rolnikowi więcej niż postęp 
w innych dziedzinach agro-
techniki. Jest ona też najbar-
dziej efektywnym jakościowo, 
ekonomicznie i ekologicznie 
sposobem zintensyfikowania 
produkcji rolniczej. 

Analizując cechy odmian, 
możemy wybrać tę, która najle-
piej sprawdzi się w określonych 

warunkach. Tam, gdzie zimą 
brak okrywy śnieżnej, upra-
wiamy odmiany mrozoodpor-
ne. W rejonach zagrożonych 
suszą wybieramy odmiany 
o dużej zdolności retencji 
wody. Najnowsze odmiany 
cechuje też lepsza zdrowotność 
i odporność na różne rodzaje 
patogenów.

Patrzeć szerzej
W krótkiej perspektywie ko-

rzystanie z nowych odmian 
to zysk dla rolnika: może on 
produkować więcej, taniej 
i zdrowiej, zużywając mniej 
chemicznych środków ochrony 
roślin. Jeśli jednak spojrzymy 
szerzej, w postępie odmiano-
wym dostrzeżemy korzyści dla 
całego społeczeństwa.

Malejące zasoby ziemi 
uprawnej, wzrost liczby lud-
ności i zmiany klimatyczne 
to wyzwanie dla rolnictwa. 
Hodowcy szukają rozwiąza-
nia, opracowując wydajniejsze 
odmiany, lepiej przystosowa-
ne do anomalii pogodowych, 
które pozwolą rolnikom dosto-
sować produkcję do zmienia-
jącego się klimatu i wyżywić 
społeczeństwo.

Nic za darmo
Wyhodowanie odmiany, 

jej rejestracja i objęcie ochro-
ną prawną trwa ok. 10 lat 
i kosztuje co najmniej 1 mln 
EUR. Innowacje w hodowli 
finansowane są dzięki ochro-
nie wył. prawa do odmian 
roślin. Wpływy z tego tytułu 
to opłaty licencyjne oraz za 
odstępstwo rolne. Pomaga-
ją one hodowcom odzyskać 
nakłady poniesione na two-
rzenie odmian oraz inwe-
stować w dalsze prace. Gdy 
ich zabraknie, pod znakiem 
zapytania stanie nie tylko 
przyszłość hodowli, ale też 
rolnictwa.

Rolnik inwestuje w hodow-
lę, kupując do siewu mat. kwa-
lifikowany oraz rozliczając 
się z hodowcą za odstępstwo 
rolne. W ten sposób zyskuje 
on dostęp do najnowszych 
odmian, aby móc produ-
kować bardziej efektywnie 
i ekologicznie. Zysk hodow-
cy to fundusze na inwestycje 
w innowacje, które zaowocują 
powstaniem jeszcze lepszych 
odmian.

P. Kochański, I. Rogasik-Kurzawa

M AT E R I A Ł  P R O M O C Y J N Y Y

R E K L A M A
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Wirus żółtaczki rzepy
Ocieplenie kliamatu, wy-

cofanie zapraw neonikotyno-
idowych oraz ograniczenia 
dotyczące stosowania środków 
ochrony roślin, przyczyniają 
się do zwiększenia presji szko-
dników i chorób w uprawie 
rzepaku ozimego. Obok wielu 
takich, jak zgnilizna twardzi-
kowa, sucha zgnilizna kapust-
nych, czerń krzyżowych, 
verticilium czy kiła kapusty 
coraz częściej słyszymy o ko-
lejnym zagrożeniu, jakim jest 
wirus zółtaczki rzepy.

Objawy tej choroby często 
kojarzone są z niedoborami 
składników pokarmowych. 
Trudno jest zidentyfikować 

patogen, gdyż symptomami 
są czerwone i fioletowe prze-
barwienia liści, podobne do 
oznak deficytu azotu, fosforu 
i stresu po użyciu pestycydów 
lub stresu wodnego. Oprócz 
przebarwień, zainfekowane 
wirusem rośliny mają zredu-
kowane blaszki liściowe oraz 
mniejszą liczbę rozgałęzień 
bocznych. Efektem zakaże-
nia jest obniżona ilość nasion 
w łuszczynach, niższa zawar-
tość tłuszczu w nasionach oraz 
mniejszy plon. Jedyną skutecz-
ną metodą diagnostyczną jest 
wykonanie testu, jaki przepro-
wadzają wyspecjalizowane jed-
nostki naukowe w warunkach 

laboratoryjnych.
Wirus żółtaczki rzepy jest 

przenoszony przez mszyce 
brzoskwiniowo-ziemniacza-
ne. Gatunek ten jest polifagiem 
żerującym między innymi 
na roślinach psiankowatych, 
bobowatych czy kapustnych.

Skuteczność jesiennej walki 
z mszycami zależy od wcze-
sności wykrycia owadów na 
roślinach. Koniecznie trzeba 
regularnie monitorować plan-
tacje pod kątem ich obecności. 
Owady te umiejscawiają się 
zazwyczaj na spodniej stronie 
liści, wysysają soki, wydzie-
lają spadź, która zatyka apa-
raty szparkowe. Uszkodzenia 

spowodowane przez mszyce 
mogą ułatwiać infekcje chorób  
grzybowych. Przede wszystkim 
mszyce brzoskwiniowo-ziem-
niaczane, a także w mniejszym 
stopniu kapuściane, przenoszą 
wirus żółtaczki rzepy.

Próg szkodliwości ekono-
micznej dla mszyc to mniej 
niż 20% zaatakowanych roślin. 
Ilość preparatów insektycy-
dowych zarejestrowanych do 
zwalczania mszyc w rzepaku 
jest niewielka. Są to głównie 
środki z grupy perytroidw, któ-
re najlepiej działają w tempe-
raturach poniżej 20ºC. Jeśli 
jesień jest ciepła, często pre-
paraty te mają ograniczoną 

skuteczność. Zeszłoroczna 
jesień była długa i ciepła, to 
spowodowało pojawienie się 
dużych kolonii tych szkod-
ników, głównie na południu 
kraju. To jest przyczyną wy-
stąpienia większej presji cho-
rób wirusowych w tym roku, 
szczególnie na plantacjach, na 
których stosuje się uproszcze-
nia w uprawie.

Jedynym skutecznym narzę-
dziem w walce z wirusem żół-
taczki rzepy w uprawie rzepaku 
ozimego jest profilaktyka, która 
polega na zwalczaniu mszyc 
i wyborze odmian posiadają-
cych tolerancję na tę chorobę. 
Firmy nasienne coraz więcej 

wysiłku wkładają w wyhodo-
wanie odmian, które spełnią 
oczekiwania rolników i nie 
będą kompromisem pomię-
dzy zdrowotnością, a plen-
nością. Efektem tych prac jest 
zarejestrowana w 2020 roku 
w COBORU DK Excited, która 
przełamuje to ograniczenie. To 
najnowsza, klasyczna odmiana 
mieszańcowa z podstawową 
cechą odporności na wirus żół-
taczki rzepy oraz z doskonałym 
wigorem jesiennym. Ułatwienie 
zbiorów zapewniają cechy ta-
kie jak, znakomita odporność 
na pękanie łuszczyn i niskie 
osypywanie się nasion.

Marta Majek, Anna Rogowska

W walce z wirusami właściwie jedynym rozwiązaniem jest dobór odmian tolerancyjnych.

Chowacze w rzepaku ozimym

Kilka dni z wyższą tempe-
raturą spowodowało, że na 
plantacjach rzepaku ozimego 
pojawiły się pierwsze szkodniki 
wiosenne – chowacze łodygowe 
– niemal równocześnie cho-
wacz brukwiaczek i chowacz 

czterozębny. Te groźne szkod-
niki wczesnych faz wzrostu rze-
paku występują powszechnie, 
ale w największym nasileniu 
w zachodnich rejonach kraju.

„Chowacze łodygowe mogą 
być przyczyną spadku plonu 

nawet powyżej 30%, a bardzo 
często powodowanym przez nie 
uszkodzeniom towarzyszą ob-
jawy wtórnych porażeń przez 
sprawców chorób, głównie 
suchej zgnilizny kapustnych, 
zgnilizny twardzikowej i szarej 
pleśni, co dodatkowo potęguje 
straty” – przestrzega dr Prze-
mysław Strażyński z Zakła-
du Entomologii i Agrofagów 
Zwierzęcych Instytutu Ochro-
ny Roślin – PIB w Poznaniu. 
„W precyzyjnym monitorin-
gu terminu pojawu i nasilenia 
chowaczy kluczowe znaczenie 
mają żółte naczynia, które na-
leżało wystawić na plantacjach 
już na początku marca, w odle-
głości około 20 m od brzegów 
uprawy, najlepiej po każdej 

stronie. Chowacze łodygowe 
należy zwalczać po przekrocze-
niu progu szkodliwości, który 
dla chowacza brukwiaczka wy-
nosi 10 chrząszczy w żółtym 
naczyniu w ciągu 3 dni lub 2 do 
4 chrząszczy na 25 roślinach, 
a dla chowacza czterozębne-
go – 20 chrząszczy w żółtym 
naczyniu w ciągu 3 dni lub 
6 chrząszczy na 25 roślinach” 
– podkreśla ekspert.

Skuteczność chemicznego 
zwalczania szkodników zależy 
przede wszystkim od właściwe-
go terminu zabiegu, zastoso-
wanego insektycydu oraz – co 
istotne przy zmiennej wiosen-
nej pogodzie – optymalnej tem-
peratury jego działania. Termin 
zabiegu powinien wyprzedzać 

moment składania jaj przez sa-
mice chowaczy.

Ważną informacją jest, że in-
sektycydy zawierające chloropi-
ryfos i chloropiryfos metylowy 
(także w mieszaninach) można 
stosować tylko do 16 kwietnia 
2020 r., dlatego właśnie teraz 
można zużyć zapasy i nie po-
nosić później kosztów związa-
nych z utylizacją niezużytych 
preparatów.

Aktualną listę insektycy-
dów zarejestrowanych w rze-
paku ozimym znaleźć można 
w zakładkach: „Zwalczanie 
agrofagów – Programy dla in-
tegrowanej ochrony roślin” na 
www.agrofagi.com.pl.

Platforma Sygnalizacji Agro-
fagów (www.agrofagi.com.pl) 

to portal stworzony przez In-
stytut Ochrony Roślin – Pań-
stwowy Instytut Badawczy 
w Poznaniu we współpracy 
z Instytutem Ogrodnictwa 
w Skierniewicach oraz Instytu-
tem Uprawy Nawożenia i Gle-
boznawstwa – Państwowym 
Instytutem Badawczym w Puła-
wach. Narzędzie to umożliwia 
wszystkim zainteresowanym 
jednostkom administracji pań-
stwowej, jednostkom dorad-
czym, naukowym, jak również 
firmom i organizacjom bran-
żowym oraz rolnikom szeroką 
i spójną współpracę w obszarze 
ochrony roślin.

Źródło: Nonoproblemo
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Chowacze łodygowe mogą być przyczyną znacznego spadku plonu.

Ochrona bobowatych grubonasiennych – część 2 
– insektycydy

Wybór insektycydów dla 
bobowatych jest bardzo 
ograniczony.

Ochrona bobowatych gru-
bonasiennych przed szkodni-
kami nigdy nie była zadaniem 
łatwym a tym bardziej tanim.

W uprawie bobowatych grubo-
nasiennych, występuje dość liczna 
grupa szkodników, które uszka-
dzają rośliny w czasie wegetacji.

Najwięcej s.cz. insektycydów 
zrejestrowanych jest w grochu 
(6), następnie w bobiku i bobie 
(3), a najmniej w soi i łubi-
nach (2).

Groch – oprzędziki, mszy-
ce, wciornastki, strąkowiec 
grochowy, śmietka kiełkówka, 
śmietka glebowa, wciornastek 
grochowiec, wciornastek ty-
toniowiec - s.cz. acetamipryd 
(Acelan 20 SP, Acelan 20 SP, 
Kobe 20 SP, Lanmos 20 SP, 
Mospilan 20 SP, Sekil 20 SP);

oprzędziki, mszyca grocho-
wa - s.cz. alfa-cypermetryna 
(A-Cyper 100 EC, Alciper 
100 EC, AlfaCyper 100 EC, 
Alfacypermetryna 10 EC, Alfa-
-Pest 100 EC, Alfastop 100 EC, 
Asteria 100 EC, Cyper-Fas 

100 EC, Fastac 100 EC, Fa-
sthrin 10 EC, Fiesta 100 EC, 
Proalfacypermetrin);

mszyce, zmienniki - s.cz. cy-
permetryna (Afi Max 500 EC, 
Cyperkill Max 500 EC, Cy-
permoc, Insektus 500 EC, Su-
per Cyper 500 EC, Superkill 
500 EC, Superkill Max 500 EC, 
Supersect 500 EC);

zmienniki, oprzędziki, pa-
chówka strąkóweczka, wcior-
nastki, mszyca grochowa - s.cz. 
beta-cyflutryna (Bulldock 
025 EC, Tekapo 025 EC);

msz yce ,  s t rą kow iec 

grochowy - s.cz. deltametry-
na (Decis Mega 50 EW, Patriot 
100 EC);

strąkowiec grochowy - s.cz. 
tiachlopryd, deltametryna 
(Proteus 110 OD, Ptoleme-
usz 110 OD).

Bobik – oprzędziki, mszyce, 
wciornastki, strąkowiec bobo-
wy - s.cz. acetamipryd (Acelan 
20 SP, Kobe 20 SP, Lanmos 
20 SP, Mospilan 20 SP, Sekil 
20 SP);

mszyce, zmienniki - s.cz. 
cypermetryna (Afi Max 
500 EC, Cyperkill Max 

500 EC, Cypermoc, Insek-
tus 500 EC, Superkill Max 
500 EC);

mszyca trzmielinowo-bura-
kowa, oprzędziki, strąkowiec 
bobowy - s.cz. beta-cyflutry-
na (Bulldock 025 EC, Tekapo 
025 EC).

Bób – strąkowiec bobowy, 
śmietka kiełkówka, śmietka 
glebowa - s.cz. acetamipryd 
(Acelan 20 SP, Kobe 20 SP, 
Lanmos 20 SP, Miros 20 S, 
Mospilan 20 SP, Sekil 20 SP);

mszyce, zmienniki - s.cz. cy-
permetryna (Afi Max 500 EC, 

Cyperkill Max 500 EC, Cyper-
moc, Insektus 500 EC, Super-
kill Max 500 EC);

mszyce, oprzędziki - s.cz. 
deltametryna (Deltam AL).

Soja – mszyce, zmien-
niki - s.cz. cypermetryna 
(Afi Max 500 EC, Cyperkill 
Max 500 EC, Cypermoc, 

dr inż. Tomasz R. Sekutowski 
IUNGl - PIB w Puławach 
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Insektus 500 EC, Superkill 
Max 500 EC);

oprzędziki, zmienik lucerno-
wiec, mszyce, strąkowiec bobo-
wy - s.cz. acetamipryd (Acelan 
20 SP, Kobe 20 SP, Lanmos 20 SP, 
Mospilan 20 SP, Sekil 20 SP).

Łubiny (żółty, biały i wą-
skolistny) – mszyce, zmien-
niki - s.cz. cypermetryna (Afi 
Max 500 EC, Cyperkill Max 
500 EC, Cypermoc, Insek-
tus 500 EC, Superkill Max 
500 EC);

oprzędziki, mszyce, wcior-
nastki, zmiennik lucernowiec, 
pachówka strąkóweczka - s.cz. 
acetamipryd (Acelan 20 SP, 
Kobe 20 SP, Lanmos 20 SP, 
Mospilan 20 SP, Sekil 20 SP).

R E K L A M A

Ochrona bobowatych grubonasiennych 
– część 3 fungicydy

Stopień porażenia choroba-
mi wywołanymi przez pato-
geniczne grzyby, uzależniony 
jest od wielu czynników.

Od siewu aż do zbioru, 
bobowatym zagrażają przede 
wszystkim choroby pocho-
dzenia grzybowego, które 
porażają korzenie, łodygę, 
liście, strąki oraz nasiona. 
Dlatego aby ograniczyć 
czynniki chorobotwórcze 
należy w odpowiednim mo-
mencie zastosować ochronę 
fungicydową.

Najwięcej s.cz. fungicydów 
zrejestrowanych jest w grochu 
(13), następnie w bobiku i łu-
binach (8), a najmniej w soi 
i bobie (4).

Groch – askochytoza - 
s.cz. chlorotalonil (Gwarant 
500 SC);

askochytoza, mączniak rze-
komy - s.cz. azoksystrobina 
(Afrodyta 250 SC, Amistar 
250 SC, Ascom 250 SC, Astar 
250 SC, Azarius-Pro 250 SC, 
Azoguard AZT 250 SC, Do-
bromir Top 250 SC, Globaztar 
AZT 250 SC, Mirador 250 SC, 
Robin 250 SC, Starami 250 SC, 
Zaftra AZT 250 SC, Zakeo 
250 SC);

askochytoza, mączniak rze-
komy, mączniak prawdziwy, 
szara pleśń, zgnilizna twardzi-
kowa, rdza - s.cz. azoksystrobi-
na, chlorotalonil (Amistar Opti 
480 SC, Ascom Optimum);

askochytoza, fuzaryjne 
więdnięcie - s.cz.  tiofanat 
metylowy (Bajlando 500 SC, 
Sintop 500 SC, Tiofan 500 SC, 
Tiptop 500 SC, Topsin M 
500 SC);

szara pleśń, zgnilizna twar-
dzikowa, askochytoza, zgo-
rzelowa plamistość, mączniak 
prawdziwy - s.cz. cyprodynil, 
fludioksonil (Botrefin, Switch 
62,5 WG);

szara pleśń, zgnilizna twar-
dzikowa, zgorzel siewek (fuza-
rioza siewek), askochytoza 
(zgorzelowa plamistość) - s.cz. 
fludioksonil (Geoxe 50 WG, 
Maxim 025 FS);

zgorzel siewek, mączniak 
rzekomy, askochytoza (zgorze-
lowa plamistość), szara pleśń 
- s.cz. metalaksyl-M, cymok-
sanil, fludioksonil (Wakil XL 
325 WG);

zgorzelowa plamistość (asko-
chytoza), zgnilizna twardziko-
wa, rdza - s.cz. luksapyroksad, 
difenokonazol (Dagonis);

antraknoza, mączniak 
prawdziwy, zgorzelowa pla-
mistość (askochytoza) - s.cz. 
azoksystrobina, difenokonazol 
(Ortiva Top 325 SC, Scorpion 
325 SC);

askochytoza - s.cz. chlorota-
lonil (Gwarant 500 SC);

szara pleśń, zgnilizna twar-
dzikowa - s.cz. fluopyram, tri-
floksystrobina (Luna Sensation 
500 SC);

mączniak prawdziwy - s.cz. 
siarka (Siarkol 80 WG, Siarkol 
80 WP, Siarkol 800 SC, Siarkol 
Bis 80 WG);

askochytoza, plamistość, 
rdza, czekoladowa plamistość 
- s.cz. boskalid, piraklostrobi-
na (Signis Bis 33 WG, Signis 
Max 33 WG, Signum 33 WG, 
Spector 33 WG).

Bobik – zgorzel siewek (fuza-
rioza siewek), askochytoza 
(zgorzelowa plamistość) - s.cz. 
fludioksonil (Maxim 025 FS);

askochytoza, czekoladowa 
plamistość - s.cz. chlorotalonil 
(Gwarant 500 SC);

mączniak prawdziwy - s.cz. 
siarka (Siarkol 80 WG, Siarkol 
800 SC, Siarkol Bis 80 WG);

askochytoza, czekolado-
wa plamistość, szara pleśń, 
zgnilizna twardzikowa - s.cz. 
tiofanat metylowy (Bajlando 
500 SC, Sintop 500 SC, Tiofan 
500 SC, Tiptop 500 SC, Topsin 
M 500 SC);

zgorzel siewek (różne gatun-
ki grzybów) - s.cz. metalaksy-
l-M, cymoksanil, fludioksonil 
(Wakil XL 325 WG).

Łubiny (żółty, biały i wą-
skolistny) – antraknoza - s.cz. 
chlorotalonil (Gwarant 
500 SC);

mączniak prawdziwy - s.cz. 
siarka (Siarkol 80 WG, Siarkol 
800 SC, Siarkol Bis 80 WG);

antraknoza, askochytoza, 
więdnięcie fuzaryjne, mącz-
niak prawdziwy, zgnilizna 
twardzikowa - s.cz. tiofanat 
metylowy (Bajlando 500 SC, 
Sintop 500 SC, Tiofan 500 SC, 
Tiptop 500 SC, Topsin M 
500 SC);

zgorzel siewek (fuzarioza 
siewek) - s.cz. fludioksonil 

(Maxim 025 FS);
antraknoza - s.cz. prochloraz 

(Prokarb 450 EC); 
szara pleśń, rdza, askochy-

toza, brunatna plamistość liści 
- s.cz. boskalid, piraklostrobi-
na (Signis Bis 33 WG, Signis 
Max 33 WG, Signum 33 WG, 
Spector 33 WG);

szara pleśń, zgnilizna 
twardzikowa, askochyto-
za, zgorzelowa plamistość, 
mączniak prawdziwy - s.cz. 
cyprodynil, fludioksonil (Swi-
tch 62,5 WG).

Soja – zgnilizna twardziko-
wa, cerkosporioza (chwościk 
soi), purpurowa cercosporioza, 
antraknoza - s.cz. azoksystro-
bina, difenokonazol (Amistar 
Gold, Amistar Gold Max, 
Angle);

szara pleśń, zgnilizna 
twardzikowa, zgorzel siewek 
(fuzarioza siewek) - s.cz. fludio-
ksonil (Geoxe 50 WG, Maxim 
025 FS);

antraknoza, askochytoza, 
fuzariozy, brązowa plamistość 
liści - s.cz. tiofanat metylo-
wy (Bajlando 500 SC, Sintop 
500 SC, Tiofan 500 SC, Tiptop 
500 SC, Topsin M 500 SC).

Bób – szara pleśń, zgnilizna 
twardzikowa - s.cz. fludiokso-
nil (Geoxe 50 WG);

mączniak prawdziwy - s.cz. 
siarka (Siarkol 80 WG, Siarkol 
800 SC, Siarkol Bis 80 WG);

askochytoza, zgnilizna twar-
dzikowa, szara pleśń, plami-
stość czekoladowa, fuzaryjna 
zgorzel, rdza - s.cz.  tiofanat 
metylowy (Bajlando 500 SC, 
Sintop 500 SC, Tiofan 500 SC, 
Tiptop 500 SC, Topsin M 
500 SC).

szara pleśń, zgnilizna twar-
dzikowa, askochytoza, zgorze-
lowa plamistość, mączniak 
prawdziwy - s.cz. cyprody-
nil, fludioksonil (Switch 
62,5 WG).
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Herbicydowe 
nowości 
w kukurydzy

Firma INNVIGO, dołącza 
do swojego portfolio prepara-
tów przeznaczonych do sto-
sowania w tej uprawie dwa 
herbicydy – Metos 960 EC 
oraz Tiff 040 OD.

Pierwszy z preparatów, 
Metos 960 EC, to herbicyd 
przeznaczony do użycia bez-
pośrednio po siewie kuku-
rydzy (BBCH 00) lub tuż po 
wschodach roślin, do fazy 
4 liści (BBCH ≤14). Elastycz-
ny termin stosowania prepa-
ratu daje możliwość wyboru 
optymalnego momentu apli-
kacji w przypadku wystąpie-
nia niekorzystnych warunków 
glebowych – przede wszystkim 
suszy. Substancją aktywną 
produktu Metos 960 EC jest 
S-metolachlor, związek z grupy 
chloroacetoanilidów. Środek 
działa selektywnie i układo-
wo, powodując hamowanie 
kiełkowania i rozwoju siewek 
chwastów. Dzięki temu są one 
niszczone zarówno przed 
wschodami, w czasie wscho-
dów, jak i tuż po nich. Metos 
960 EC skutecznie eliminuje 
chwastnicę jednostronną, pa-
lusznika krwawego, psiankę 
czarną i włośnicę zieloną.

Tiff 040 OD jest preparatem 
do powschodowego zwalcza-
nia chwastów, stosowanym od 
fazy 1 do 7 liści kukurydzy 
(BBCH 11-17). Jego substan-
cją aktywną jest tifensulfuron 
metylowy, pochodna triazyny-
losulfonylomocznika. To her-
bicyd selektywny o działaniu 
układowym, przeznaczony 
do aplikacji nalistnej, który 
wstrzymuje wzrost i rozwój 
chwastów. Preparat zwalcza 
gwiazdnicę pospolitą, komosę 
białą, marunę bezwonną, rdest 
kolankowy, rdest plamisty, ru-
mian polny, rumianek pospo-
lity, tasznika pospolitego oraz 
tobołki polne. Herbicyd ten 
wykazuje największą skutecz-
ność w stosunku do młodych, 
intensywnie rosnących chwa-
stów w fazie 4-6 liści. Warto 
podkreślić, że Tiff 040 OD to 
unikalny herbicyd zawierający 
wyłącznie tifensulfuron mety-
lowy, a zarazem jedyny środek 
z tą substancją aktywną do 
stosowania w kukurydzy.

Źródło: RedM Małgorzata Pałasz
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Plantatorzy kukurydzy zyskają 
nowe możliwości zwalczania 
chwastów.

Wykonaj odkrywki glebowe

Obecnie coraz wi ększym 
problemem stają się w kraju 
szkodniki glebowe – drutowce, 
pędraki, ale i zimujące rolnice. 
W mniejszym stopniu są to 
choćby lenie czy larwy łoka-
sia garbatka, które okazyjnie 
mogą pojawić się na planta-
cjach kukurydzy.

Gdy wysieje się kukury-
dzę, nie ma już możliwości 
wpływania na populację 
tych szkodników. To ważna 

informacja, gdyż szkodniki te 
bardzo często występują na 
polach placowo, więc uszko-
dzenia, jakie powodują, także 
mają taki charakter. To z kolei 
sprawia, że są trudne do za-
uważenia, zwłaszcza na więk-
szych areałach.

Do wykrywania zimujących 
w glebie szkodników, z których 
drutowce i pędraki mają kil-
kuletni cykl rozwojowy, wy-
korzystuje się tzw. odkrywki 

glebowe. Ich wykonanie przy-
pomina typowe pobieranie 
gleby do analiz glebowych, 
jakie większość gospodarstw 
wykonuje pod kątem planowa-
nia nawożenia, z tą różnicą, że 
otwory, jakie się robi w tym 
przypadku, są większe aniżeli 
te z laski Egnera.

W metodzie tej przesiewa się 
glebę z dołków o wymiarach 
25 x 25 cm (drutowce, pędraki, 
lenie) lub 100 x 100 cm (rolnice) 
i głębokości 30 cm. Na 1 ha 
uprawy kukurydzy wykonuje 
się w równych odstępach co naj-
mniej 32 odkrywki glebowe. 
W celu obliczenia przeciętne-
go zagęszczenia larw dzieli się 
całkowitą liczbę znalezionych 
szkodników (lub poszczególnych 
gatunków) przez areał objęty 
badaniem. Odkrywki glebowe 
nie są proste w wykonaniu, ale 
do tej pory nie powstał żaden 
system elektroniczny pozwala-
jący wykryć miejsca obecności 
szkodników w glebie. 

Co można zrobić w przypad-
ku wykrycia obecności szko-
dników kukurydzy na polu? 

Jeśli jest ich bardzo dużo, 
można podjąć decyzję o nie-
wysiewaniu kukurydzy na 
danym polu. Można też ją 
wysiać, ale np. zaprawić do-
stępną w 2020 roku owadobój-
czą zaprawą nasienną. Można 
także zwiększyć normę wysie-
wu ziarna (np. o 10%), aby 
ograniczyć późniejsze straty 
w plonach, powstałe wskutek 
żerowania tych szkodników. 

Na plantacjach, na których 
wykryje się szkodniki glebo-
we, warto wdrożyć całosezo-
nowy monitoring, zwłaszcza 
miejsc pojawu uszkodzeń. Na 
początku sprawdza się je, po 
prostu wchodząc w łan. Póź-
niej, gdy kukurydza podro-
śnie, dobrym rozwiązaniem 
jest obserwacja pól z powietrza, 
np. z wykorzystaniem dronów 
lub wiatrakowców (na wielkich 
obszarach).

Systemy teledetekcyjne 
umożliwiają dokładne okre-
ślenie miejsc powstania uszko-
dzeń roślin na plantacjach, 
co w późniejszym czasie po-
zwala np. na skupienie dzia-
łań zwalczających szkodniki 
tylko w wybranych punktach. 
Warto przy tym pamiętać, że 
drutowce i pędraki przebywają 
w glebie do 4-5 lat, więc są 
niemal stacjonarnymi szko-
dnikami roślin.

Źródło: Nonoproblemo, 
Alicja Sidorowicz

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Do wykrywania zimujących w glebie szkodników wykorzystuje się tzw. 
odkrywki glebowe.

Efektywne nawożenie kukurydzy
Przy starannej agrotechnice 

w warunkach klimatycznych 
naszego kraju można uzyskać 
plon ziarna przekraczający 15t/
ha. Bardzo ważne są zabiegi 
uprawowe, obsada roślin czy 
gospodarka wodna. Jednym 
z kluczowych działań, decy-
dujących o powodzeniu w tej 
uprawie jest nawożenie azotem.

Roślinie tej należy stworzyć 
komfortowe warunki, by efek-
tywnie mogła korzystać z azotu 
zarówno zawartego w glebie, 
jak i pochodzącego z nawo-
zów. Przy omawianiu zagad-
nień związanych z pobieraniem 
azotu, nie można pominąć 
kwestii związanych z odży-
wieniem plantacji fosforem, 

potasem, magnezem, siarką, 
borem i cynkiem, gdyż pier-
wiastki te kształtują dynamikę 
pobierania azotu z gleby. Są 
niezwykle istotne od samego 
początku wegetacji, aż do fazy 
dojrzałości wodnej ziarniaków.

Typowym symptomem 
deficytu azotu jest zmiana 
zabarwienia liści z barwy cie-
mozielonej, na zdecydowanie 
jaśniejszą. Brak tego pierwiast-
ka prowadzi do zahamowania 
tempa wzrostu łodygi, rady-
kalnego jej skrócenia, co jest 
przyczyną skarlenia całej plan-
tacji. Dlatego bardzo ważne jest 
ustalenie odpowiedniej dawki 
azotu, pamiętając, iż opóź-
nienie jej zastosowania może 

skutkować większą zawartością 
wody w zbieranym plonie.

Aby ustalić potrzeby pokar-
mowe kukurydzy, a tym samym 
dawkę nawozów azotowych, 
należy wykonać analizę w opar-
ciu o zawartość przyswajalnych 
form azotu w glebie oraz wiel-
kości spodziewanych plonów. 
Standardowo oszacowaną wiel-
kość dawki dzieli się na dwie 
części. 50-70% zadaje się przed-
siewnie, a pozostałą pogłównie, 
najczęściej w stadium 4-go li-
ścia właściwego tak, by azot był 
dostępny dla roślin w okresie 
największego zapotrzebowania. 
Wielu plantatorów ogranicza 
się jednak tylko do nawożenia 
przedsiewnego. Zastosowanie 

dawek dzielonych standardo-
wych nawozów jest korzyst-
niejsze, bowiem efektywność 
wykorzystania tego pierwiast-
ka jest wyższa w przypadku 
zadawania nawozów w daw-
kach rozłożonych w czasie. Do 
nawożenia kukurydzy rolnicy 
standardowo stosują roztwory 
saletrzano-mocznikowe. Ich 
płynna formulacja, możli-
wość wykorzystania i przed-
siewnie i pogłównie, a przy 
tym na wszystkich rodzajach 
gleb sprawia, iż ta technolo-
gia cieszy się popularnością 
i jest powszechnie stosowa-
na. W przypadku korzystania 
z technologii RSM możliwa jest 
teraz pojedyncza aplikacja bez 

uszczerbku na efektywności 
dokarmiania dzięki wydłużo-
nemu, ciągłemu zaopatrzeniu 
roślin w azot, zgodnie z ich 
zapotrzebowaniem. Taką moż-
liwość gwarantuje zastosowanie 
NovaTec® One, stabilizatora 
opartego na inhibitorze ni-
tryfikacji DMPP, który zaleca 
się stosować łącznie z płyn-
nymi nawozami azotowymi. 
Jego użycie zapewnia znaczne 
ograniczenie wymywania azotu 
i harmonijne, ciągłe zaopatry-
wanie roślin w ten pierwiastek, 
nawet przez kilkanaście tygo-
dni od aplikacji. Dodatkowo 
zapewnia lepszy rozwój syste-
mu korzeniowego, a w efekcie 
wzrost plonu i poprawę jego 

jakości. Ponadto minimalizuje 
przejazdy na polu, co ma zna-
czenie proekologiczne, a także 
ekonomiczne. W uprawie ku-
kurydzy wystarczy zaledwie 
jedna aplikacja azotu przy za-
stosowaniu tego rozwiązania. 
Stabilizuje on formę amonową 
tego pierwiastka oraz obniża 
pH ryzosfery, co gwarantu-
je lepsze pobieranie fosforu 
i mikroelementów z gleby. 
Z doświadczeń producenta 
i praktyki rolniczej wynika, 
iż rozwiązanie jest szczególnie 
efektywne na glebach lekkich. 
Obserwowany jest nawet kil-
kuprocentowy wzrost plonu 
w porównaniu z zastosowaniem 
standardowych technologii.

Anna Rogowska

Wiele czynników ogranicza potencjał plonotwórczy kukurydzy.

Drutowiec (fot. P. Bereś)

Larwa lenia (fot.P. Strażyński)

Rolnica (fot. P. Bereś)
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Dobre rozwiązania nie muszą być drogie

KIER 450 SC
azoksystrobina  difenokonazol  tebukonazol

  Skuteczność
3 substancje w jednym produkcie

  Elastyczność
szeroka gama upraw

  Wygoda
gotowe rozwiązanie na wiele chorób

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.

www.innvigo.com

R E K L A M A

Metodus na chwasty w kukurydzy
W zaleceniach dotyczących 

ochrony herbicydowej kukury-
dzy upowszechniły się cztery 
systemy postępowania. Pierw-
szy model, przedwschodowy, 
polega na aplikacji wybranego 
środka do trzech dni po siewie. 
Druga opcja to wykonanie za-
biegu powschodowego w fazie 
3-4 liści. Trzeci system ma cha-
rakter sekwencyjny i obejmuje 
przedwschodowe oraz pow-
schodowe zastosowanie her-
bicydów. Natomiast w czwartej 
opcji, również sekwencyjnej, 
przeprowadza się zabieg wcze-
snopowschodowy i późnopo-
wschodowy, do fazy 5-6 liści. 
W przypadku rozwiązań dwu-
etapowych dobór preparatu do 
korekty zależy od tego, jakie 
chwasty nie zostały zwalczone 
w pierwszym zabiegu. Zdaniem 
ekspertów systemy sekwencyjne 
są najbardziej korzystne z per-
spektywy biologicznej, ale też 
ekonomicznej, a ponadto są 
bezpieczniejsze dla kukurydzy.

Jak w praktyce pokazały 
ostatnie lata, abiotyczne wa-
runki stresowe mogą utrud-
nić czy wręcz uniemożliwić 

przeprowadzenie aplikacji herbi-
cydów – zarówno przedwscho-
dowo, jak i powschodowo czy 
późnopowschodowo. Tu po-
jawia się dylemat, ponieważ 
z jednej strony w etykietach 
herbicydów można znaleźć 
wyraźne ostrzeżenie, żeby nie 
stosować ich w warunkach stre-
su. Z drugiej strony plantator 
musi sięgnąć po te środki, żeby 
nie przekroczyć faz granicznych 
rozwoju chwastów czy uprawy 
głównej. Jednak wiąże się z tym 
ogromne ryzyko, że herbicyd 
okaże się jednocześnie niebez-
pieczny dla kukurydzy.

W naszym rejonie geograficz-
nym coraz częściej obserwowa-
ne jest zjawisko kompensacji 
chwastów w ekosystemach ku-
kurydzianych. Gatunki, które 
do tej pory nie występowały 
albo występowały w niewiel-
kim nasileniu, w tej chwili 
pojawiają się w masowej ilo-
ści, tworząc pokrycie dywano-
we. Najczęściej to są chwasty, 
w przypadku których herbicydy 
wykazują tzw. luki biologiczne, 
czyli nie eliminują ich – dlatego 
tym bardziej nie jest zalecane 

stosowanie jednokrotnego za-
biegu herbicydowego.

Odnotowywane są też sytu-
acje zasiedlania ekosystemów 
nowymi gatunkami roślin lub 
gatunkami, które do tej pory nie 
występowały w takim nasileniu 
w kukurydzy lub w ogóle na 
naszych terenach. Zjawisko to 
jest ściśle związane ze zmianami 
klimatu, ponieważ ewidentnie 
dochodzi do sukcesji chwastów 
tzw. ciepłolubnych – takich jak 
znany ostrożeń, który wystę-
puje obecnie w znacznie więk-
szym nasileniu – czy też roślin 
z rodziny wiechlinowatych, np. 
włośnic sinych, włośnic zielo-
nych, paluszników krwawych. 
Niestety w ich przypadku stoso-
wane dotychczas herbicydy na-
listne okazują się nieskuteczne.

Kolejna trudność wiąże się 
z odpornością chwastów na her-
bicydy. Zdarza się, że rolnicy 
decydują się na zasiew kuku-
rydzy na stanowiskach, gdzie 
wcześniej rosły zboża i również 
występował ten problem. Jed-
nak uprawa kukurydzy nie 
sprawi, że profil glebowy zo-
stanie oczyszczony z danych 

chwastów i zlikwidowany bę-
dzie ich bank nasion. Np. wy-
niszczenie niektórych gatunków 
traw odpornych jest właściwie 
niemożliwe, ponieważ dostępne 
na rynku preparaty nie działają 
na nie, a zastosowanie grami-
nicydów nie wchodzi w grę, 
jako że kukurydza jest rośliną 
jednoliścienną i przynależy do 
tej samej rodziny co te trawy.

W sezonie 2020 rolnicy 
po raz pierwszy będą mieli 
możliwość, aby zastosować 
w ochronie kukurydzy prepa-
rat Metodus 650 WG, unikal-
ny trójskładnikowy herbicyd 
od INNVIGO, przeznaczony 
do stosowania doglebowego. 
Środek ten zawiera terbuty-
lazynę, mezotrion i izoksa-
flutol – substancje należące 
do dwóch różnych grup che-
micznych, o odmiennym 
sposobie działania na chwa-
sty. – To pierwszy trójskład-
nikowy produkt INNVIGO 
do kukurydzy i pierwszy tak 
naprawdę przedwschodowy 
– mówił Andrzej Brachaczek. 
– Nawet ograniczone daw-
ki tego preparatu, stosowane 

przedwschodowo w systemie 
sekwencyjnym, a potem dobrze 
dobrany preparat nalistny będą 
na pewno stanowić lepsze, sku-
teczniejsze rozwiązanie niż jed-
nokrotne stosowanie zabiegu 
późnopowschodowego.

Herbicyd Metodus 650 WG 
zwalcza chwasty jedno- i dwu-
liścienne, takie jak chwastni-
ca jednostronna, fiołek polny, 
gwiazdnica pospolita, jasnota 
purpurowa, komosa biała, rde-
stówka powojowata, samosiewy 
rzepaku, tobołki polne, tasznik 
pospolity. Środek może być sto-
sowany jednokrotnie w sezonie 
wegetacyjnym, w rekomendo-
wanej dawce 0,5 kg/ha (na 200-
250 l/ha wody) w przypadku 
zabiegów sekwencyjnych. Apli-
kacja powinna być wykonana 
przedwschodowo (BBCH 00), 
najpóźniej do 3 dni po siewie 
kukurydzy. Metodus 650 WG 
trafi do sprzedaży w pakietach 
z preparatami Henik 50 SG / 
Nixon 50 SG i adiuwantem Asy-
stent+. Substancje aktywne tych 
herbicydów doskonale uzupeł-
niają się w zwalczaniu bardzo 
szerokiej gamy chwastów.

Drugim nowym herbicydem 
do zastosowań przedwschodo-
wych i wczesnopowschodowych 
jest Metos 960 EC, zawierający 
s-metolachlor. Jest to substancja 
wyjątkowo skuteczna w zwal-
czaniu chwastów prosowatych, 
przede wszystkim chwastnicy 
jednostronnej, włośnicy zie-
lonej, palusznika krwawego 
oraz niektórych chwastów 
dwuliściennych np. psianki 
czarnej. Jego dodatkową zaletą 
jest długie działanie odglebo-
we i zabezpieczanie plantacji 
przed wtórnym zachwaszcze-
niem. Natomiast jeśli chodzi 
o preparaty polecane do pow-
schodowego zabiegu korygu-
jącego, są to: Henik 50 SG / 
Nixon 50 SG (nikosulfuron), 
Henik Extra 040 OD / Nixon 
Extra 040 OD (nikosulfuron), 
Rincon 25 SG / Rimel 25 SG 
(rimsulfuron), a także kolejna 
tegoroczna nowość od INNVI-
GO, czyli Tiff 040 OD (tifen-
sulfuron metylowy).

Źródło: RedM, 
Małgorzata Pałasz

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Przełom w ochronie herbicydowej kukurydzy.
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Ponadczasowe urządzenia

Nie inaczej jest z separa-
torem M 502. Na temat tej 
maszyny rozmawiamy z Wice-
prezesem Zarządu POM w Au-
gustowie Sp. z o.o. - Czesławem 
Ostaszewskim.

Czystość przechowywa-
nych nasion ma ogromne 
znaczenie dla ich później-
szej jakości. Już starożyt-
ni je odwiewali, a metoda 

oczyszczania za pomocą pędu 
powietrza jest mimo upływu 
wielu wieków – wciąż naj-
ważniejsza. Jak się zmieniła?

Sama idea i zasada działania 
rzeczywiście nie uległa zmia-
nie, natomiast konstrukcja 
i precyzja wykonania oraz  
pracy zmieniły się zasadniczo. 
Z biegiem lat opracowano wie-
le nowych metod czyszczenia 

i separacji ziarna, jednak rze-
czywiście metoda powietrz-
na jako niezwykle skuteczna 
i tania jest najczęściej wyko-
rzystywana przy czyszczeniu 
wstępnym.

Czy ziarno należy czyścić 
jedynie przed przechowywa-
niem, czy później przy zapra-
wianiu ponownie?

Czyszczenie ziarna przed 
przechowywaniem jest jednym 
z podstawowych zabiegów po 
jego zbiorze. Oddzielenie od 
ziarna plew, cząstek kłosów, 
łodyg, chwastów, ziaren chwa-
stów, pyłu i pośladu, czyli ma-
teriału lżejszego od materiału 
czyszczonego, w znaczący spo-
sób wpływa na jakość ziarna 
po przechowywaniu. Szcze-
gólnie zalecane jest przy zała-
dunku silosów przenośnikiem 
pneumatycznym, ponieważ 
lżejsze frakcje koncentrują się 
w jednej części silosu, co po-
woduje szereg niekorzystnych 
zjawisk jak np. gorsza prze-
puszczalność, wzrost wilgotno-
ści czy procesy gnilne. Ale nie 
tylko, czyszczenie zastosowane 

przed suszeniem czy zaprawia-
niem zwiększają skuteczność 
tych zabiegów i ich wydajność, 
co daje wymierne korzyści 
finansowe.

Separator M 502 to nowo-
czesny odpowiednik wialni 
typu „młynek” czy to coś 
jeszcze?

To przede wszystkim cenio-
na na ryku krajowym i zagra-
nicznym jakość wykonania 
i niezawodność działania 
przy bardzo atrakcyjnej cenie.

Czy separator może być 
w łatwy sposób połączony 
z innymi urządzeniami, jak 
choćby przenośnikami?

POM Augustów jest pro-
ducentem takich maszyn 
rolniczych jak: rozsiewacze 
nawozów, brony zębowe, roz-
drabniacze bijakowe, zamiatar-
ki, urządzenia pompujące do 
cieczy, całej gamy przenośni-
ków pneumatycznych z napę-
dem elektrycznym i od wałka 
WOM oraz ślimakowych z na-
pędem hydraulicznym i elek-
trycznym. Separatory nasze 
już na etapie projektowania 

zostały przystosowane do bez-
pośredniej współpracy z tymi 
przenośnikami.

Które przenośniki – jeśli 
chodzi o wydajność i gaba-
ryty – byłyby najlepsze do 
współpracy z nim?

Separator M 502 posiada 
wydajność 15 t/h ziarna psze-
nicy, więc do jego załadunku 
i odbioru oczyszczonego ziarna 
najlepiej nadają się przenośniki 
o zbliżonej wydajności, czyli 
ze ślimakowych o napędzie 
elektrycznym T 206/2, T 
206/3, T 206/4, z hydraulicz-
nych T 206/5 i T 458 oraz 
z pneumatycznych z napę-
dem elektrycznym modele T 
207/1, T 207/2, i T 450, nato-
miast z napędem od WOM cią-
gnika model T 450/1. Nie ma 
tu znaczenia jaki rodzaj prze-
nośnika zastosujemy do zała-
dunku, a jaki do rozładunku, 
wynika to tylko i wyłącznie 
z indywidualnych uwarunko-
wań miejsca pracy.

POM produkuje również 
inne modele separatorów?

Tak, produkujemy jeszcze 

dwa inne modele. Pierwszy 
to M 502/1 o wydajności do 
30 t/h, czyli dwukrotnie więk-
szej niż M 502. Drugi to model 
M 502/2, czyli wersję mobil-
ną separatora M 502 sprzę-
żoną ze zmodyfikowanym 
przenośnikiem ślimakowym 
T 206/4. Oczywiście posia-
damy przenośniki ślimako-
we i pneumatyczne o takiej 
i jeszcze większej wydajności.

W czym taki kompaktowy 
separator jest lepszy od du-
żych maszyn czyszczących? 
Jakie jest jego typowo pro-
jektowe przeznaczenie?

Wykorzystanie tego mode-
lu pozwala na bezpośrednie 
wstawienie go w istniejący 
ciąg transportowy bez zasto-
sowania dodatkowych urzą-
dzeń. Sprzężony z separatorem 
przenośnik ślimakowy umoż-
liwia jego zasyp bezpośrednio 
z przyczepy transportującej 
ziarno z pola, a dzięki zwartej 
konstrukcji i czterokołowemu 
podwoziu manewrowanie nim 
jest bardzo łatwe.

Rozmawiała Alicja Szczypta.

POM Augustów od lat produkuje maszyny i narzędzia, które cieszą polskich rolników.

Przed nami nowe metody uprawy

W Śmielinie (wojewódz-
twie kujawsko-pomorskie) 
zostało otwarte Centrum 
Badawczo-Rozwojowe Agro-
-Środki-Technika-Technologia, 
którego misją jest komplek-
sowe pogłębianie wiedzy na 
temat pasowej uprawy roli. 
Twórcą i jednostką prowa-
dzącą Centrum Badawczo 
– Rozwojowe w Śmielinie 
jest firma Agro-Land Marek 

Różniak, natomiast sama inwe-
stycja powstała przy wsparciu 
udzielonym przez Minister-
stwo Rozwoju Regionalnego 
ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Programu Opera-
cyjnego Inteligentny Rozwój.

W obliczu klęsk żywioło-
wych oraz ocieplania się kli-
matu światowe rolnictwo stoi 
przed niezwykłym wyzwaniem 
– jak przy coraz mniejszej ilości 

wody i pogarszają-
cym się stanie gleb 
utrzymać wysoki 
poziom i jakość pro-
dukcji żywności? Od-
powiedzią na to jest 
uprawa pasowa, pole-
gająca na ogranicze-
niu liczby przejazdów 
po polu do jednego, 
w trakcie którego 
wykonywane są 
wszystkie czynności 
agrotechniczne zwią-
zane z uprawą roli, 
nawożeniem przed-
siewnym i siewem. 
Jej istotą jest głębokie 

spulchnianie gleby w wąskich 
pasach stanowiących łącznie 
nie więcej niż 1/3 powierzch-
ni pola, na którym pozostaje 
ponad 50% resztek roślinnych. 
Uprawa ta łączy w sobie ko-
rzystne elementy uprawy tra-
dycyjnej z systemem no-tillage. 
Centrum Badawczo-Rozwojo-
we Agro – Środki – Technika 
– Technologia będzie jednym 
z najnowocześniejszych tego 

typu ośrodków na świecie, spe-
cjalizującym się w komplek-
sowym badaniu i rozwoju tej 
technologii.

– Naszą misją jest wprowa-
dzanie do rolnictwa techno-
logii opartych na solidnych 
fundamentach nauki wyni-
kających z systematycznych 
badań i prac rozwojowych re-
alizowanych przez światowej 
klasy naukowców i praktyków. 
W przeciągu trzech lat zamie-
rzamy stworzyć rozwiązania, 
które zrewolucjonizują branżę 
rolniczą oraz pozwolą na re-
dukcję nakładów energii i emi-
sji CO2 do atmosfery, a także 
zminimalizują negatywny 
wpływ działalności człowieka 
na środowisko naturalne. Pod-
czas prac bierzemy pod uwagę 
bieżące warunki glebowe oraz 
klimatyczne – mówi Marek 
Różniak, twórca Centrum 
Badawczo-Rozwojowego.

W laboratoriach Centrum 
Badawczo-Rozwojowego ze-
spół ekspertów będzie pro-
wadził badania w trzech 

obszarach: technologii strip-
-till, zabiegach nalistnych 
oraz poprawie żyzności gle-
by, by dostosować technolo-
gie i metody uprawy roślin do 
aktualnych warunków klima-
tycznych i agrarnych, które 
wciąż się zmieniają.

Szczegółowe obszary badań 
i prac rozwojowych zaplano-
wanych w polskim ośrodku 
obejmują opracowywanie, 
doskonalenie, walidację oraz 
przygotowanie do wdrażania 
i komercjalizacji innowacyj-
nych środków do produk-
cji rolnej, techniki rolniczej 
i technologii uprawy roślin. 
W pierwszym obszarze ba-
dań eksperci będą doskonalili 
technologię jednego przejaz-
du, a także poszerzali gamę 
uprawianych gatunków roślin 
i elementów ich technologii 
oraz czynności agrotechnicz-
nych. W drugim będą prowa-
dzone badania nad zabiegami 
nalistnymi, m.in. zwiększe-
niem wydajności roślin i po-
prawą jakości plonów poprzez 

opracowanie nowych oraz roz-
wój istniejących wysokiej jako-
ści preparatów zmieniających 
właściwości wody do zabiegów 
agrochemicznych, nawozów 
dolistnych i biostymulatorów. 
W trzecim, ostatnim zakre-
sie prac badawczych, eksper-
ci będą opracowywali składy 
i formuły mikrogranulatów 
nawozowych do uprawy roślin 
rolniczych i warzyw polowych 
oraz określali efekty ich zasto-
sowania w agrotechnice roślin.

Już teraz rozwiązania two-
rzone w Śmielinie – w szcze-
gólności siewniki marki Mzuri 
– spotykane są na 4 kontynen-
tach. Ambicją Centrum jest 
wprowadzanie na rynek świa-
towy najnowocześniejszych 
rozwiązań łączących najwyż-
szą wydajność produkcji rolnej 
z ekologią – szczególnie w trud-
nych warunkach agrarnych 
i pogodowych.

Źródło: Agencja Face it! 
Magdalena Pytkowska

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

W Polsce otwarto ośrodek badawczy zajmujący się uprawą pasową.
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Historia maszyn zielonkowych CLAAS

Marka CLAAS już od blisko 
100 lat zajmuje się produkcją 
maszyn do zbioru zielonek.

Warto się przyjrzeć, w jaki 
sposób wprowadzane na 
przestrzeni lat rozwiązania 
wpłynęły na komfort pracy 
operatorów maszyn zielonko-
wych marki CLAAS.

Rok 1921 to jedna z ważniej-
szych dat w historii CLAAS, 
ponieważ wtedy ręcznie wyko-
nane supłacze do snopowiąza-
łek zaczęły być produkowane 
seryjnie i stały się podzespo-
łem większych maszyn mon-
towanych w Harsewinkel 
w Niemczech. Najprawdo-
podobniej inspiracją do kon-
strukcji supłacza (mechanizmu 
wiążącego w wiązałce) była 
zasada działania maszyny do 
szycia. Igła maszyny przebija 
materiał i błyskawicznie two-
rzy małą pętelkę na przesuwa-
jących się tekstyliach. CLAAS 
opracował hak supłacza z czę-
ściowo ruchomą wargą górną. 
Dzięki temu wbudowanemu 
elementowi możliwe było 
wykorzystanie sznurka o do-
wolnej grubości i strukturze. 
Utrzymywał on słomę zawsze 
na miejscu. Właśnie dlatego 
ten wynalazek miał ogromne 
znaczenie ekonomiczne dla 
rolnictwa.

Ważne wydarzenie miało 
miejsce również w 1934 r. – 
ukończono wtedy pierwszą 
prasę kostkującą CLAAS PICK 
UP. Kolejny istotny krok nastą-
pił 31 lat później, w 1965 r., 
kiedy z zakładów w Bad Saul-
gau – dawnych zakładów Bautz 
– wyjechała pierwsza przycze-
pa samozaładowcza własnej 
konstrukcji.

W 1969 r. firma CLAAS 
przejęła zakłady, włącznie 
z portfolio produktów maszyn 
zielonkowych. Od tego czasu 
stale rozwijano i poszerzano 
program produkcji. Cztery lata 
później swoją premierę miał 
JAGUAR 60 SF – pierwsza sa-
mojezdna sieczkarnia CLAAS. 
Natomiast w 1976 r. z taśmy 

produkcyjnej wyjechała pierw-
sza prasa zwijająca o nazwie 
ROLLANT.

W latach 80. i 90 CLAAS 
stanowczo wyznacza kierun-
ki rozwoju pras. Na początku 
lat 80. został wprowadzony 
opatentowany system owija-
nia siatką CLAAS ROLLATEX. 
W porównaniu z owijaniem 
sznurkiem ROLLATEX skracał 
czas oplotu o ok. 50 procent. 
Kolejnym znaczącym krokiem 
w rozwoju pras rolujących było 
wprowadzenie w 1986 r. pierw-
szej na świecie pracującej bez 
przerwy prasy zwijającej CLA-
AS ROLLANT RAPID 56, wy-
posażonej w komorę wstępną. 
Model ten eliminował koniecz-
ność zatrzymywania podczas 
wiązania balotów okrągłych. 
W 1988 r. powstała pierwsza 
duża prasa kostkująca marki 
QUADRANT. Sześć lat później 
na polach pojawiły się prasy 
zmiennokomorowe CLA-
AS VARIANT. Od początku 
wyróżniają się one wyjątkową 
technologią przepływu mate-
riału – rotor wprowadza bele 
w ruch wraz z pasami komory 
prasującej. W 1996 r. CLAAS 
ROLLANT świętował wypro-
dukowanie 55 555 egzemplarzy 
pras stałokomorowych.

W przypadku przyczep na 
początku lat 80. XX w. domi-
nował CLAAS SPRINT, który 
charakteryzował się bardzo 
dużą wydajnością przy zbio-
rze. Jednak zaprezentowany 
w 1998 r. QUANTUM wy-
znaczył całkiem nową skalę 
dla tego typu maszyn. Jako 
że ekonomika rolnictwa za-
leży w dużym stopniu od ob-
ciążenia maszyn, od 2007 r. 
CLAAS intensywnie praco-
wał nad koncepcją przycze-
py wielozadaniowej, którą 
można wykorzystywać przez 
cały rok. W 2009 r. swoją 
premierę miała przyczepa 
CARGOS 9000. Pięć lat póź-
niej na rynku pojawiła się 
seria mniejszych CARGOS 
8000 z wieloma nowymi 

rozwiązaniami. Równolegle 
do wprowadzenia przyczep do 
transportu sieczki CARGOS 
700 na nowo opracowano rów-
nież CARGOS 9000. CARGOS 
8000 także otrzymał zupełnie 
nowe funkcjonalności. W ten 
sposób CARGOS stał się naj-
nowocześniejszą przyczepą 
wielozadaniową na rynku.

– Przyczepy wielozadanio-
we zostały wyposażone w in-
nowacyjne rozwiązania, aby 
jak najbardziej zwiększyć ich 
wydajność. Poprzez możliwość 
wymontowania zespołu zała-
dunku i walców dozujących 
można szybko przebudować 
przyczepę wielozadaniową na 
przyczepę do transportu siecz-
ki. Dzięki temu rozwiązaniu 
zwiększamy masę użytkową 
przyczepy o 3 tony – mówi Pa-
weł Baurycza z CLAAS Polska.

Wspomniana wyżej fabry-
ka w Bad Saulgau to serce 
produkcji maszyn do zbioru 
zielonek. Powstają tam rów-
nież wszystkie najważniejsze 
komponenty do sieczkarni JA-
GUAR. Wyjątkiem są prasy. 
W tym przypadku ważną rolę 
odgrywa fabryka we Francji, 
w miejscowości Woippy. Wy-
twórnia zajmuje się produkcją 
mieszaną pras. Sformułowanie 
„produkcja mieszana” ozna-
cza, że każdy rodzaj prasy 
może być wytwarzany każ-
dego dnia.

Obecnie w skład maszyn 
do zbioru zielonek CLAAS 
wchodzą następujące produk-
ty: kosiarki DISCO i CORTO, 
przetrząsacz VOLTO, zgrabiar-
ka LINER, prasa zmienno-
komorowa VARIANT, prasa 
stałokomorowa ROLLANT 
oraz wspomniana wyżej przy-
czepa samozbierająca CAR-
GOS i QUANTUM.

Kupując maszynę do zbioru 
pasz, możesz wygrać ciągnik 
CLAAS. Wszystko w Twoich 
rękach!

Bazując na wieloletniej tra-
dycji i dużym doświadczeniu 
w wytwarzaniu produktów 

rolniczych, oddział CLAAS 
Polska przygotował dla swoich 
klientów wyjątkową, dotych-
czas niespotykaną promocję, 
w której można wygrać cią-
gnik CLAAS. Co należy zrobić, 
aby mieć szansę na zdobycie 
nagrody?

Warunkiem uczestnictwa 
w konkursie jest zakup jednej 
z wymienionych maszyn do 
zbioru w okresie trwania pro-
mocji: kosiarka, przetrząsacz, 
zgrabiarka, prasa zmiennoko-
morowa, prasa stałokomorowa 
lub przyczepa samozbierająca.

Uczestnicy konkursu otrzy-
mają do rozwiązania test 

jednokrotnego wyboru składa-
jący się z 10 pytań dotyczących 
marki i produktów CLAAS. 
Wszystkie odpowiedzi na py-
tania można znaleźć na stronie 
www.claas.pl. W trakcie roz-
wiązywania testu mierzony bę-
dzie czas – od rozpoczęcia do 
udzielenia ostatniej odpowie-
dzi przez zalogowanego uczest-
nika. W pierwszej kolejności 
decydująca jest poprawność, 
a w drugiej szybkość. Tro-
je uczestników z najwyższą 
liczbą poprawnych odpowiedzi 
oraz najkrótszym czasem ich 
udzielenia zostanie laureatami.

Nagrodą główną jest cią-
gnik CLAAS ELIOS 230, któ-
ry jest wyposażony w silnik 
4-cylindrowy o mocy 92 KM 

i sprawdzi się w wielu pracach 
polowych. Traktor wyróżnia 
się bardzo małym promie-
niem skrętu (3,47 m), dzięki 
czemu jest zwrotny i dosko-
nale sprawdzi się w zagrodzie. 
Ponadto mała wysokość cią-
gnika i nisko położony środek 
ciężkości umożliwiają pracę 
w budynkach. Osoby, które 
zajmą drugie i trzecie miejsce, 
otrzymają bogato wyposażony 
wózek narzędziowy CLAAS.

Konkurs trwa do 30.06.2020 r. 
Szczegóły kampanii promocyjnej 
znajdują się u autoryzowanych 
dealerów marki CLAAS oraz na 
stronie www.claas.pl.

Źródło: CLAAS
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Od supłacza do najnowocześniejszych przyczep wielozadaniowych.
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Tworzymy urodzaj

Nowalijki, czyli 
smak wiosny

Nowalijki to młode, wio-
senne warzywa, które nie 
tylko swoim świeżym sma-
kiem i aromatem wzbogaca-
ją nasze wiosenne menu, ale 
przede wszystkim dostarczają 
mnóstwa składników mineral-
nych, witamin oraz błonnika. 
Cieszymy się ich smakiem, ale 
wciąż wielu z nas zastanawia 
się, w jaki sposób są uprawia-
ne i czy warto po nie sięgać?

Chrupiące rzodkiewki, mar-
chewki i młode ziemniaki, ję-
drne pomidory oraz mnóstwo 
aromatycznych sałat i ziół, ta-
kich jak szczypiorek czy natka 
pietruszki – to smaki, które po-
mogą wzbogacać przyrządzane 
dania.  Sezon na te warzywa 
trwa 2-3 miesiące od marca do 
maja/czerwca. Młode odmiany 
warzyw są wartościowym źró-
dłem substancji odżywczych 
i witamin, które wspomagają 
prawidłowe funkcjonowanie 
organizmu. Dlatego też, po-
dobnie jak pozostałe warzy-
wa, nowalijki mogą stanowić 
element zrównoważonej co-
dziennej diety, opierającej 
się na minimum 5 porcjach 
warzyw i owoców. Co więcej, 
taką codzienną porcję mogą 
stanowić również soki z ulu-
bionych owoców bądź warzyw 
– już szklanka soku dziennie 
(ok. 200 ml) pomoże uzupeł-
nić dietę w potrzebne mikro 
i makroelementy oraz anty-
oksydanty niezbędne w pra-
widłowym funkcjonowaniu 
organizmu.

Nowalijki możemy uprawiać 

samodzielnie w przydomowym 
ogródku, a nawet w donicz-
ce na parapecie, jednak wiele 
osób zastanawia się, jak upra-
wiane są one na skalę prze-
mysłową, skoro dostępne są 
często już w przedwiośniu, 
kiedy to temperatura nie jest 
zbyt wysoka, a nasłonecznie-
nie ograniczone. Otóż warzy-
wa te hodowane są przeważnie 
za pomocą metody określanej 
jako uprawa przyspieszona, 
głównie na mieszance torfu lub 
ziemi kompostowej. Określenie 
„przyspieszona” może kojarzyć 
się z nie do końca naturalnym 
procesem. Jednak taka uprawa 
jest w pełni bezpieczna – nie 
ma nic wspólnego z nadmier-
nym nawożeniem albo zwięk-
szoną ilością środków ochrony 
roślin. Roślina otrzymuje tylko 
tyle substancji potrzebnych 
do wzrostu, ile jest w stanie 
przyjąć. Dlatego nieuzasadnio-
ne są obawy, że nowalijki są 
„przenawożone” lub ich wzrost 
jest sztucznie przyspieszany.

Sięgając po ulubione nowa-
lijki wybierajmy te jak naj-
świeższe – nie powinny być 
zwiędnięte ani uszkodzone, 
mieć przebarwień czy nalo-
tów. Kupujmy je na bieżąco 
bez robienia zapasów. Jeżeli nie 
spożyjemy kupionych warzyw 
od razu, powinniśmy zwró-
cić uwagę na ich prawidłowe 
przechowywanie – najlepiej 
w lodówce owinięte wilgot-
ną czystą ściereczką – uni-
kajmy natomiast trzymania 
ich w szczelnych, foliowych 

torebkach. Właściwe przecho-
wywanie nowalijek jest istot-
ne, aby móc w pełni korzystać 
z ich cennych właściwości 
i wraz z początkiem wiosny 
zadbać o nasz organizm do-
starczając porcji cennych wita-
min i składników mineralnych 
w postaci młodych warzyw.

Po więcej ciekawostek na 
temat nowalijek oraz innych 
polskich warzyw, owoców oraz 
przetworów z nich powstałych 
zapraszamy do odwiedzenia 
serwisu www.apetytnapol-
skie.com

Źródło: PRHub, 
Julia Walczewska

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Wiele obaw konsumentów 
dotyczących nowalijek jest zupełnie 
nieuzasadniona.
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Warto odwiedzić fabrykę przed zakupem maszyny

Inwestycja musi się zwró-
cić pod kątem finansowym, 
ale też być gwarancją wyso-
kiej jakości i bezawaryjności 
w trakcie pracy. Z możliwości 
wyjazdu do fabryki John De-
ere w Mannheim skorzystał 
ostatnio Krzysztof Lutostański.

Wyjazdy do fabryk John 

Deere w trzech lokaliza-
cjach: Mannheim (fabryka 
ciągników serii 6), Bruchsal 
(Centrum dystrybucji części, 
fabryka kabin), Zweibrucken 
(fabryka maszyn żniwnych) to 
dla klientów unikalna możli-
wość zobaczenia z bliska, jak 
produkowane są maszyny. Co 

więcej, w specjalnym progra-
mie klienci mają możliwość 
odbioru zakupionego ciągnika, 
kombajnu lub sieczkarni z linii 
montażowej, a wówczas czeka 
ich indywidualne zwiedzanie 
oraz prezentacja dedykowanej 
maszyny.

John Deere cyklicznie or-
ganizuje konkursy, w których 
jedną z nagród jest wyjazd do 
fabryki wraz z zakwaterowa-
niem dla dwóch osób.

- Dzięki wyjazdowi zoba-
czyłem cały proces produkcji 
ciągników od A do Z, aż po 
końcową linię produkcyjną, 
w której wszystkie podzespoły 
ciągnika są ze sobą łączone. 
Wrażenia są niesamowite – 
skala produkcji, zgranie 
wszystkich elementów i prac 
w czasie, a przy tym dbałość 
o detale i jakość pozwala oce-
nić, dlaczego efekt końcowy 
jest tak dobry – mówi Krzysz-
tof Lutostański.

- Pan Krzysztof miał oka-
zję przekonać się na własne 

oczy o wysokim poziomie 
zaawansowania działania 
fabryki, poznać system pro-
dukcji i kontroli jakości. Wy-
cieczka rozpoczęła się w John 
Deere Forum, gdzie przewod-
nik przedstawił nam krótką 
prezentację związaną z histo-
rią fabryki i o perfekcyjnym 
planowaniu logistyki (części 
z magazynu EPDC trafiają bez-
pośrednio na linie produkcyj-
ną do konkretnej maszyny) 
– dodaje Szymon Kaczmarek, 
który towarzyszył klientowi, 
gdyż w czasie wizyty w fabryce 
można poruszać się tylko ściśle 
określonymi trasami z prze-
wodnikiem i obowiązuje cał-
kowity zakaz robienia zdjęć.

Pan Krzysztof fabrykę 
w Mannheim odwiedził tym 
chętniej, bo aż trzy maszyny 
używane na co dzień w jego 
gospodarstwie pochodzą 
właśnie z tego niemieckiego 
miasta.

- Prowadzimy rodzinną 
działalność wraz z fermą 

drobiu i na co dzień chęt-
nie korzystamy z maszyn 
John Deere. Zielone cią-
gniki kupowaliśmy kolejno 
w 2005, 2010 i 2017 roku 
i jesteśmy bardzo zadowole-
ni, szczerze mówiąc jesteśmy 
miłośnikami marki, mamy 
też opryskiwacz i kosiar-
kę samojezdną John Deere. 
Myśląc o zakupie nowej ma-
szyny, na pewno John Deere 
będzie miał pierwszeństwo. 
Czujemy zaufanie do serwisu, 
a dodatkowo obecność jednej 
marki w parku maszynowym 
znacznie ułatwia wykonywa-
nie przeglądów sezonowych 
i ewentualny serwis – uśmie-
cha się rolnik.

Pan Krzysztof prowadzi 
gospodarstwo w okolicach 
Grudziądza i obecnie, po 
zmianach w strukturach de-
alerskich John Deere współ-
pracuje z Agro-Siecią, od której 
dzieli go zaledwie kilkadziesiąt 
minut drogi. To ułatwia bie-
żącą współpracę i wsparcie ze 

strony specjalistów.
W czasie wycieczki była 

też okazja zobaczyć specjal-
ne pomieszczenie, w którym 
inżynierowie pracują nad po-
prawą produktu. Jest to punkt 
programu, który nie znajdu-
je się na trasie standardowej 
wycieczki ze względu na ilość 
osób i potrzebne skupienie 
pracowników.

- W pracy naszych inżynie-
rów pomaga trójwymiarowa 
technologia, dzięki której 
wirtualnie jesteśmy w stanie 
„rozebrać” maszynę do ostat-
niej śrubki – dodaje Szymon 
Kaczmarek.

Końcowym punktem opro-
wadzenia po fabryce była wi-
zyta w „Muzeum ciągników 
John Deere i Lanz” oraz „John 
Deere Forum”, gdzie można 
jeszcze raz obejrzeć nasze fla-
gowe modele i kupić pamiątki.
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Kupno maszyny rolniczej to dla zarządzających gospodarstwami zawsze bardzo ważny moment.

Wiele możliwości w jednym ręku

CommandPro od niedaw-
na dostępny jest także jako 
uzupełnienie serii ciągni-
ków 7R oraz 8R/RT/RX. To 
precyzyjnie zaprojektowana, 
wielofunkcyjna dźwignia 
umożliwiająca intuicyjne stero-
wanie układem jezdnym, ukła-
dami hydrauliki zewnętrznej 
ciągnika oraz systemami zdal-
nego prowadzenia maszyny. 
Narzędzie zostało usytuowane 
na wygodnym podłokietniku 
CommandArm na prawo od 
pozycji operatora. Skąd pomysł 
na takie rozwiązanie?

- CommandPro to odpo-
wiedź na konkretne potrze-
by rolników, z którymi się 

spotykamy na co dzień współ-
pracując zarówno z mniej-
szymi, jak i największymi 
przedsiębiorstwami. Praca na 
polu trwa często kilkanaście 
godzin i potrafi być naprawdę 
wyczerpująca. Bezpieczne pro-
wadzenie wymaga maksymal-
nego skupienia tym bardziej, 
że operator rolniczej maszyny 
musi zwracać uwagę na wie-
le parametrów i funkcji. Stąd 
pomysł na to, by ułatwić rol-
nikom pracę i stworzyć uniwer-
salne narzędzie do sterowania 
ciągnikiem oraz podłączony-
mi do niego dodatkowymi 
maszynami. W efekcie tych 
poszukiwań powstał joystick 
CommandPro, który pozwala 
w bardzo prosty sposób kiero-
wać ciągnikiem, precyzyjnie 
sterować jego prędkością, ale 
także wieloma podzespołami 
przy użyciu jednej ręki oraz bez 
użycia pedałów – komentuje 
Szymon Kaczmarek, specjalista 
John Deere Polska.

Dodatkowo CommandPro 
został też wyposażony w aż 
11 programowalnych przyci-
sków umożliwiających przy-
pisanie do nich wybranych 

funkcji i czynności. Joystick 
zapamiętuje te ustawienia, 
posiada także funkcję, która 
umożliwia używanie różnych 
ustawień dla różnych opera-
torów. Od teraz wszystkie te 
udogodnienia dostępne są tak-
że w serii 7R oraz 8R/RT/RX.

CommandPro wyposażono 
w przyciski ustawiania pręd-
kości jazdy, przycisk reakcji 
na przyspieszanie, pokrętło 
regulacji prędkości, konfi-
gurowalne przyciski i prze-
łączniki kołyskowe, a także 
przycisk aktywacji. Tryby pe-
dałów i joysticka są aktywne 
jednocześnie. Działanie tych 
dwóch sposobów sterowania 
reguluje prosta zasada: pole-
cenie wyższej prędkości jest 
zawsze nadrzędne. Z kolei 
funkcja ActiveZero cały czas 
utrzymuje prędkość wyjściową 
0 km/h (0 mph) do momentu 
wydania polecenia przyspie-
szenia, niezależnie od obcią-
żenia lub prędkości obrotowej 
silnika. Za pomocą tego narzę-
dzia polecenie maksymalnej 
i zerowej prędkości wydamy 
za pomocą jednego ruchu 
dźwigni do przodu lub do tyłu. 

CommandPro umożliwia też 
łatwe sterowanie trybem peł-
zania. Operator maszyny może 
także zaprogramować aż trzy 
ustawienia prędkości i skorzy-
stać z opcji tempomatu. In-
nowacją jest także możliwość 
sterowania narzędziami połą-
czonymi z ciągnikiem przez 
ISOBUS za pomocą jednego 
joysticka, którym kierujemy 
całą maszyną.

W jaki sposób działa Com-
mandPro? Omówmy przykła-
dowo zastosowanie przycisków 
ustawień prędkości jazdy. Na-
rzędzie umożliwia operatoro-
wi określenie dwóch ustawień 
prędkości. Kierujący maszyną 
powinien najpierw wybrać po-
trzebną prędkość, naciskając 
przycisk ustawienia prędkości 
1 lub 2. Po przesunięciu joy-
sticka w prawo następuje ak-
tywacja ustawienia prędkości, 
która będzie stopniowo dosto-
sowywana aż do osiągnięcia 
zadanej wartości. Co ważne, 
operator może także ustawić 
maksymalną prędkość jazdy 
za pomocą pokrętła regula-
cji prędkości lub w systemie 
CommandCenter. Kierowca 

ma także możliwość określenia 
konkretnych ustawień prędko-
ści podczas zmiany kierunku 
jazdy. Przykładowo: ciągnik 
jedzie do przodu z pręd-
kością 10 km/h (6.2 mph), 
a ustawienie prędkości dla 
szybkiej zmiany kierunku na 
jazdę do tyłu wynosi 5 km/h 
(3.1 mph). Oznacza to, że pod-
czas szybkiej zmiany kierunku 
jazdy ciągnik przyspieszy do 
5 km/h (3.1 mph) w przeciw-
nym kierunku.

Ciekawie rozwiązany został 
także tryb pełzania. Po prze-
sunięciu joysticka do zakresu 
pełzania (w lewo) ciągnik je-
dzie bardzo powoli w wybra-
nym kierunku. Prędkość jest 
zależna od położenia dźwi-
gni i może wynosić od 0 do 
2 km/h (0–1.2 mph). Dla ca-
łego zakresu pełzania łatwo 
także ustawić maksymalną: 
5 km/h (3.1 mph) oraz mini-
malną  prędkość wynoszącą 
600 m/h za pomocą pokrętła 
regulacji prędkości jazdy.

Z kolei sposób reakcji na 
przyspieszenie został rozwią-
zany przy użyciu trzech diod 
umiejscowionych w pobliżu 

przycisków ustawień. Przy try-
bie płynnego przyspieszania 
i zwalniania— świeci jedna 
dioda. W przypadku standar-
dowego nabierania prędkości 
lub zwalniania — aktywne są 
dwie diody. Przy szybkim przy-
spieszaniu i zwalnianiu świecą 
wszystkie trzy lampki.

CommandPro to uniwer-
salne rozwiązanie ułatwia-
jące pracę i poprawiające jej 
wydajność. Podczas szkolenia 
pracowników odnośnie naj-
efektywniejszego używania na-
rzędzia przydatny może okazać 
się symulator jazdy dostępny 
online pod adresem: https://
tiny.pl/tz5kh lub po zeskano-
waniu kodu QR.
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Ergonomiczny i intuicyjny w obsłudze joystick.
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