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Najlepsze produkty spośród nominowanych.

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:

– 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

REKLAMA

– 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

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

– 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

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

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

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

– Nawóz wapniowy – CZARNA KREDA
Firma - GREENCAL Sp. z o.o. z Olsztyna
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– Odmiana ziemniaka – IGNACY
Firma – Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. w Strzekęcinie
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
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Prezes POM Augustów Czesław Ostaszewski

2

RAPORT

kwiecień 2020 r. | Raport Rolny

Galeria zdjęć Przedstawicieli Firm, z przyznanymi wyróżnieniami

FIRMOWY HIT ROKU RAPORTU ROLNEGO 2020

BEZALIN, Prezes Krzysztof Jazowy

BEZALIN, Dyr ds sprzedaży Paweł Cholewik

Centrala Nasienna w Nidzicy,
Prezes Zarządu Tomasz Bieńkowski

CHU BUGAJ, Właściciel Firmy Tomasz Bugaj

DRAMIŃSKI, Sławomir Cudnoch

GREENCAL, Prezes Marek Romanowski

OSEVA, Prezes Wacław Erdmann

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

BIO-MED, Prezes Stefan Sikora

SAATBAU, Daniel Jarki

SAATBAU, Emilia Fink-Podyma

POM Augustów, Prezes Czesław Ostaszewski
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Firma, nad którą nie zachodzi słońce

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

Marka Ciech kojarzona jest
głównie z rolnictwem, ale to
nie jedyny kierunek działalności państwa firmy. Jaka jest
rola segmentu agro wśród innych branż grupy Ciech?
Dla grupy Ciech segment
związany z rolnictwem i agrobiznesem jest bardzo ważnym
elementem strategii. Przede
wszystkim strategii dywersyfikacji przychodów. Ciech bardzo dużą część zysków czerpie
z sody i soli, natomiast strategicznie ważne jest, by nie stać
„na jednej nodze”, lecz by ryzyko było zdywersyfikowane.
Budowa pozycji agro w ramach
grupy jest bardzo istotnym elementem rozwoju całej grupy.

Jeśli chodzi o segment agro,
nie jesteśmy już tylko Sarzyną, ale również Proplanem.
Mamy 2 spółki, które działają na różnych szerokościach
geograficznych, w różnych regionach Europy, ale są to różne
klocki jednej i tej samej układanki. Wiąże się z tym wiele
korzyści, takich jak dostęp
do produktów, substancji aktywnych, wiedzy, ale przede
wszystkim rynków. Jesteśmy
niemal jak Imperium Brytyjskie, 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 rekordowe wydatki na rejestracje. Plan
idzie do przodu, budujemy naszą pozycję, a co nas wyróżnia
od innych firm, które działają
tylko na polu rejestracji i marketingu, to nasza własna produkcja. Mamy własny zakład,
bardzo duże doświadczenie,

jeśli chodzi o formulacje,
współpracowaliśmy z największymi 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 ważne 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, europejski czy amerykański, mógł
kupić wszystkie mu potrzebne
środki ochrony roślin u was?
Na pewno nie jest to, nawet w przypadku Ciechu, kapitałowo możliwe, by rozwijać
wszystkie segmenty produktów,
przynajmniej na razie. Koncentrujemy się na wybranych
obszarach, na głównych potrzebach 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 równocześnie przed akwizycją rozwijaliśmy 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 zbudować 3 kompleksowe programy
ochrony od początku do końca, by zapewnić kompleksową
obsługę produktową. Chcemy
też dużo lepiej zrozumieć na
bieżąco jak działa rynek. Wchodzimy mocno w elektroniczną
wymianę danych z naszymi
dystrybutorami, by wiedzieć
na bieżąco jakie są potrzeby,
stany zapasów, co uzupełnić,

co zamówić, by szybciej reagować na potrzeby. Rozwijamy
się nie tylko produktowo, ale
również obsługę i bieżący monitoring sytuacji. Chodzi o to, by
produkty były we właściwym
miejscu, czasie i cenie.
Czy pójdziecie państwo
w kierunku takim, by rolnikowi pozwolić przez internet
dokonywać zakupów nawozów i środków ochrony roślin?
Elektroniczna wymiana danych jest stricte między nami
a naszymi dystrybutorami. Nie
planujemy rozwoju w kierunku
e-commerce. Jednak rolnictwo
precyzyjne jest dla nas w obszarze zainteresowań. Zadanie to
jest tym łatwiejsze, im większe
gospodarstwa. Dużo łatwiej
to się robi na Ukrainie, w Paragwaju czy Kanadzie, gdzie
farmy są duże i efekt skali oraz
postęp technologiczny szybko dają efekty. W Polsce na
pewno będzie to przebiegało
wolniej, ze względu na fragmentaryczność obszarów rolnych. 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 wyklucza drugiego! Jakie są najbliższe 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 zrozumieniu tego, gdzie jesteśmy
i jak możemy lepiej pracować. 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 jakie jeszcze będą w przyszłości?
W zasadzie jest to już cały
świat. Pozostała nam południowa część Afryki, ale wobec
niej nie mamy na razie planów
rozwoju.

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 korzeniowy, który zapewnia dobre zaopatrzenie rośliny w dostępną
wodę. Jeśli nałożylibyśmy
na mapę plonowania OPOKI w 2019 roku mapę suszy
przygotowaną przez IUNG
to bardzo wyraźnie zaznaczyłaby 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 plonowania ex aequo na poziomie a2
wśród wszystkich odmian klasy 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 nawet wymogi dla klasy E. Są to
liczba opadania, sedymentacja
czy wodochłonność. Pozostałe najważniejsze są pomiędzy
klasą A i E. Zły przebieg pogody (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 stabilny. Nie obawiałbym się o jej
jakość dopóki sytuacja nie będzie ekstremalna, ale w takich
przypadkach trudno znaleźć
lepsze rozwiązanie.
Jak widzimy w wynikach
badań COBORU, najlepsze
wyniki OPOKA ma w Wielkopolsce, na Kujawach oraz
południowo-wschodniej
Polsce. Aż dziwne że nie na
ciepłym i żyznym Dolnym
Śląsku ani Pomorzu Zachodnim. Dlaczego?
Im trudniejsze stanowisko (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 zmniejszają się. W Polsce nie możemy narzekać na nadmiar gleb
zasobnych, w dobrej strukturze więc OPOKĘ docenią na
pewno wszyscy rolnicy, dla
których codziennością są mozaiki glebowe.
Jak można ocenić jej potencjał eksportowy? Odmiana
WILEJKA świetnie sprawdza
się w na Litwie, gdzie ostrzejsze są zimy, a OPOKA? Jakie
są jej kierunki ekspansji?
Każdą z naszych odmian testujemy w sieci doświadczeń
zagranicznych. Od ich wyników w poszczególnych krajach
zależą możliwości eksportowe.
OPOKĘ czeka jeszcze jeden rok
testów, po którym będziemy
mogli oszacować jak daleko
rozwinie się jej sprzedaż.

Rozmawiał Roman Barszcz.

Solidna OPOKA

Lepsze kombinacje cech, by budować plon.

Firmowy Hit Roku 2020 otrzymała, między innymi ,odmiana
pszenicy ozimej OPOKA, wyhodowana przez HR Strzelce
a sprzedawana pod marką
Semina przez firmę C.H.U.
Bugaj Tomasza Bugaja. Co to
za odmiana, czym się charakteryzuje, na jakie gleby
jest przeznaczona i jakie błędy 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. Odmiana zarejestrowana w Polsce
w 2019 roku. Jest to pszenica 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 plonowaniu co potwierdziła w doświadczeniach rejestrowych
COBORU, gdzie plasowała się
w czołówce wszystkich testowanych odmian. Ponadto ma
kilka wyróżniających się cech.
Od szeregu lat widać tendencję, 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 zaplanowanie produkcji pszenicy na
polach nie do końca do tego
przeznaczonych. OPOKA kolokwialnie mówiąc „daje radę”
na glebach lżejszych, gdzie
bardziej wymagające odmiany szybciej reagują spadkiem
plonowania. Ponadto jest jedną
z najbardziej tolerancyjnych
odmian na obniżone pH gleby. Czyli znosi w większym
stopniu zaległości w wapnowaniu. Toleruje opóźnienie
terminu siewu co sprawia,
że jest dobrym wyborem dla
wszystkich, którzy świadomie
lub z koniczności wysiewają
pszenicę pod koniec października czy w listopadzie.
Susza to temat, który
w ostatnich latach jest ważniejszy niż zimotrwałość. Na
ile można ocenić jej odporność na te czynniki?
Los sprawił, że 2 z 3 lat, w których OPOKA była poddawana

Rozmawiała Alicja Szczypta.
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Wpływ mikroelementów na plon zbóż
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Wiosną zboża dokarmia się od fazy krzewienia do początku fazy strzelania w źdźbło.
Aby rośliny zbożowe mogły się prawidłowo rozwijać 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 pobierane w małych ilościach,
jednak biorą między innymi udział w aktywacji
enzymów niezbędnych
w reakcjach biochemicznych (fotosyntezie i biosyntezie białek). Niedobór
mikroelementów powoduje ograniczenie tempa tych
procesów lub ich całkowite

zahamowanie, co prowadzi
do niedorozwoju roślin, obniżenia plonu ziarna, a także pogorszenia jego jakości.
Istotne procesy życiowe
roślin ograniczane są przez
niedobór mikroelementów,
a wprowadzone makroelementy w nawozach nie mogą być
wówczas pobrane przez rośliny
i wykorzystane w dostateczny
sposób. System korzeniowy roślin nie zawsze jest na dobrze
rozwinięty, aby dostarczyć odpowiedniej ilości składników
pokarmowych w krytycznych
fazach wzrostu.
W praktyce, często z obawy
przed wystąpieniem niedoborów tych pierwiastków stosuje
się profilaktyczne nawożenie
mikroelementami. Natomiast
konieczne jest ich dostarczenie,
w sytuacji, gdy na roślinach
występują objawy niedoborów.

Mikroelementy odgrywają kluczową rolę zarówno we
wzroście jak i prawidłowym
rozwoju roślin zbożowych.
Miedź, mangan i cynk są
mikroelementami, których
zboża potrzebują szczególnie. Pierwiastki te pobierane
są w bardzo małych ilościach,
ale mają duże znaczenie w wielu procesach, zwłaszcza w początkowym etapie rozwoju. Ich
aplikacja, zwłaszcza miedzi,
powinna mieć miejsce wczesną
wiosną, najlepiej w fazie krzewienia do początku strzelania
w źdźbło. Zboża z niedoborami
miedzi charakteryzują się zasychaniem końcówek liści, które
często zwijają się oraz wyraźnie
jaśniejszą barwą kłosów. Rośliny odpowiednio zapatrzone
w miedź intensywniej transportują azot z liści i źdźbeł do
rozwijających się ziarniaków.

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

To z kolei powoduje lepsze
wypełnienie ziarniaków oraz
większą akumulację glutenu
w ziarnie. Mangan uczestniczy w fotosyntezie, pobieraniu
i asymilacji wielu składników
pokarmowych oraz syntezie
białek. Funkcjonuje jako regulator stężenia hormonów
roślinnych. Rośliny dobrze
zaopatrzone w ten pierwiastek produkują więcej flawonoidów chroniących komórki
roślinne przed chorobami oraz
szkodliwym działaniem słońca, grzybów i insektów. Poza
tym związki manganu działają
silnie toksycznie na patogeny
pojawiające się na powierzchni
korzeni. Z kolei cynk jest składnikiem polimerazy RNA. Pełni
rolę w procesach dostarczania
energii dla różnych procesów
metabolicznych. Brak cynku
prowadzi do zmniejszenia
w roślinach zawartości białka.
Pierwiastki te należy stosować co najmniej w takich
ilościach, które wyprowadzone
zostaną z wytworzonym plonem. Należy jednak pamiętać,
że rośliny zbożowe w zależności od gatunku wykazują różne
zapotrzebowanie na mikroelementy (Tabela 1).
Mikroelementy można

podawać roślinom doglebowo
ale również w postaci dokarmiania dolistnego. Ten drugi
sposób jest zdecydowanie bardziej polecany (zwłaszcza po
okresie zimowym – co pozwala
na szybkie wzmocnienie roślin). Należy jednak pamiętać,
że takie dokarmianie powinno
się odbywać w temperaturze
powyżej 10°C. Ważna jest
również zastosowana forma
mikroelementu. Formy chelatowe charakteryzują się dobrą
rozpuszczalnością i dużo lepszą dostępnością dla roślin niż
formy związków mineralnych
a ich cząsteczki są obojętne
chemicznie, co sprawia, że nie
ulegają uwstecznieniu w tkankach przewodzących liścia.
Należy również pamiętać,
że niedobór mikroelementów
wpływa także na pobieranie
makroelementów, a brak poszczególnych pierwiastków
daje charakterystyczne objawy
np. od drobnych przejaśnień
na liściach po chlorozy czy też
nekrozy.
Niedobór któregokolwiek
z mikroelementów może
skutkować poważnymi zaburzeniami w prawidłowym
wzroście i rozwoju roślin. Rośliny słabiej rozwinięte mają

obecność substancji organicznej
zwiększa efektywność poboru
składników mineralnych i mikroelementów. Jest to również
modelowy przykład Gospodarki
Obiegu Zamkniętego tak pożądanego w naszym kraju i Unii
Europejskiej.
Jakie są różnice między Feniksem a Gramedem, który
produkujecie już od kilku lat?
Nawóz organiczno-mineralny Feniks ma inne parametry.
Zawiera mniej azotu, a więcej
fosforu i substancji organicznej. Niezmiennym natomiast
jest poziom mikroelementów.
Nawóz Feniks pozwoli dotrzeć
do jeszcze szerszej grupy odbiorców, którzy poszukują produktu
o trochę innych parametrach
mając przy tym pewność niezmiennej najwyższej jakości
w przystępnej cenie.
Jaki jest skład Feniksa jeśli
chodzi o mikro- i makroelementy? Ile zawiera azotu?
Skład nawozu Feniks jest następujący, makroelementy: azot

– 4%, fosfor – 6%, potas – 2%,
wapń – 8%, magnez – 1,5%,
a do tego ważny mikroelement,
czyli miedź – 0,5% oraz substancja organiczna – ponad
60%. Prócz tego są tam także
inne niezbędne mikroskładniki
pozwalające na najlepszy rozwój roślin.
Nawozy organiczno-mineralne nie zakwaszają gleby.
Czy z Feniksem jest podobnie?
Oczywiście, głównym czynnikiem jest tutaj duża zawartość substancji organicznej
jak i składników mineralnych
i mikroelementów.
To nawóz do konkretnych
upraw czy uniwersalny?
W mojej opinii nie jest możliwym, aby jeden produkt działał
tak samo dobrze na wszystko.
Stąd wprowadzanie do naszej
oferty coraz większej ilości nowych produktów, które pozwolą
spełnić wymagania wszystkich
grup odbiorców.
Jeśli by przyjąć standardową „pełną dawkę” obornika

dr inż. Marta Wyzińska
Zakład Uprawy Roślin
Zbożowych
IUNG – PIB w Puławach
niższy potencjał plonotwórczy.
Dokarmianie roślin mikroelementami wynika z większych
potrzeb pokarmowych nowych
wprowadzonych do uprawy
odmian, które dają wysokie
plony. Stało się ono już standardem w strategii nawożenia.
Nowe, wysoko plonujące odmiany zbóż do wytworzenia
wysokich plonów potrzebują znacznie większych ilości
składników pokarmowych,
w tym również mikroelementów. Prawidłowo zaplanowane
i przeprowadzone nawożenie
zbóż wszystkimi składnikami pokarmowymi sprawia, że
mamy gwarancję zdrowych
roślin, które plonują na wysokim poziomie.

Efektywne połączenie

Nawóz organiczno-mineralny FENIKS.

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 komponentów wskutek czego otrzymujemy pełnowartościowy
produkt o wysokiej zawartości
substancji organicznej, składników mineralnych (fosfor, potas,
azot) i szeregu mikroelementów
(magnez, bor, molibden, żelazo,
miedź, fluor) czyniąc go kolejnym produktem nawozowym

klasy premium w ofercie Spółki
Bio-Med.
Przez tysiąclecia nawoziliśmy organicznie, przez ostatnie sto lat – mineralnie, a teraz
znaleźliśmy prawdopodobnie
złoty środek: nawozy organiczno-mineralne. Jaka jest ich
przewaga nad wcześniejszymi
rozwiązaniami?
Trzeba jasno powiedzieć, że
stosowanie tylko i wyłącznie
nawozów mineralnych wyjaławia glebę, ich produkcja to
przecież czysta chemia, a substancji organicznej w postaci
obornika brakuje na rynku co
powoduje tak kuriozalne przypadki jak sprowadzanie go w rejony Dolnego Śląska z Belgii czy
Holandii. Produkty oferowane
przez nas, tzn. nawozy organiczno-mineralne to właśnie
wspomniany złoty środek. Połączenie substancji organicznej
czyli próchnicy ze składnikami
mineralnymi pozwala na kompleksowe jednorazowe nawożenie. Obecność substancji

organicznej odżywia i wzmacnia
glebę, a także pozwala na efektywniejszy pobór składników
mineralnych takich jak azot,
fosfor, potas, wapń. Dodatkowym atutem, w mojej opinii
niezwykle istotnym jest obecność mikroelementów w postaci
manganu, boru, miedzi, cynku,
magnezu i żelaza. Właśnie to potrójne połączenie daje coś czego
próżno szukać na rynku, coś
co pozwala oszczędzać pieniądze, czas i daje znakomity efekt
chroniąc równocześnie otaczające nas wszystkich środowisko
czego dowodem są, zdobywane
nieustannie przez nasze produkty nawozowe, nagrody.
Sam Feniks – jaki jest, z czego powstaje i w jaki sposób?
Jest to połączenie substancji organicznej z popiołami
z wyselekcjonowanej biomasy,
których obecność powoduje
zwiększenie zawartości fosforu
w nawozie, a w glebach fosforu
brakuje i nie jest łatwo dostępny. Jak wspomniałem wcześniej

na poziomie 35 t/ha, to jaka
ilość Feniksa jej odpowiada?
Wprowadzając do gleby rekomendowaną 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 dawka jest dużo efektywniejsza niż
wspomniane 35 ton/ha obornika. Ponadto oszczędza paliwo
i czas potrzebny na aplikację
dawek na 1ha, a także rozwiązuje problem dostępności obornika, o którym wspominałem
na początku naszej rozmowy.
Stosowanie Feniksa doglebowo to jedyna możliwość?
Czy można użyć go pogłównie
lub poprzez system irygacji?
Nawóz organiczno-mineralny Feniks jest rozpuszczalny
w wodzie, można go stosować
zarówno doglebowo, mieszając
z glebą jak i pogłównie.
Rozmawiała Alicja Szczypta.
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Ekologiczny
HumiCalc 4.0

Innowacyjny nawóz HumiCalc 4.0 oferowany przez
firmę Osadkowski SA uzyskał świadectwo kwalifikacji
do stosowania w rolnictwie
ekologicznym.
HumiCalc 4.0 jest odpowiedzią na dynamiczny rozwój sektora rolnictwa ekologicznego
i stale rosnące zapotrzebowanie na produkty ekologiczne
wysokiej jakości. Produkcja
ekologiczna powinna łączyć
przyjazne środowisku praktyki
gospodarowania oraz wspomagać wysoki stopień różnorodności biologicznej. Produkty do
stosowania w rolnictwie ekologicznym powinny sprzyjać
poprawie jakości i zdrowotności
produktów rolnych i artykułów
REKLAMA

żywnościowych oraz zahamowaniu degradacji siedliska
rolniczego. Wszystkie te wymagania spełnia wspomniany
HumiCalc 4.0.
Nawóz ten korzystnie
wpływa na wzrost ilości pożytecznych mikroorganizmów
glebowych oraz zwiększa mineralizację resztek pożniwnych
i dostępność składników pokarmowych. Ponadto wpływa
pozytywnie na wzrost systemu korzeniowego, a także
zmniejsza wymywanie podstawowych makroelementów
i zwiększa żyzność gleby.
Więcej na: http://www.
osa24.pl/eko
Źródło: Osadkowski SA
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Zwalczamy chwasty w zbożach jarych
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Zabiegi od fazy krzewienia.
Do usunięcia chwastów
z plantacji zbóż jarych będących w fazie krzewienia można
wykorzystać wiele herbicydów,
które są zalecane do stosowania także w terminach wcześniejszych, 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 dodatkowe możliwości skutecznego
odchwaszczania upraw.
Początek fazy krzewienia zbóż (BBCH 20-21) to
czas kiedy można rozpocząć
zwalczanie chwastów jednoliściennych za pomocą
fenoksapropu-P-etylu (np.
Puma Uniwersal 069 EW,
Fenoxinn 110 EC). Preparaty
te pozwalają wyeliminować
z upraw pszenicy i jęczmienia 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 Galaper 200 EC/Fluroherb 200 EC/
Herbistar 200 EC. Jednoczesne odchwaszczanie z gatunków jedno- i dwuliściennych
w pszenicy umożliwia oprysk
sulfosulfuronem (np. Apyros
75 WG, Nylon 75 WG). Miotłę
zbożową, owies głuchy (pod
warunkiem dodania adiuwantu) oraz chwasty dwuliścienne
można wyeliminować w pszenicy mieszaniną florasulam +
halauksyfen metylu – Arylex™
+ piroksysulam (np. Rexade).
Przytulię czepną, maki, komosę, a w średnim stopniu także
miotłę zbożową w pszenicy
i jęczmieniu zwalcza mieszanina tribenuron metylowy +
metsulfuron metylowy + florasulam (np. Fundamentum
700 WG). Pozostałe herbicydy
zarejestrowane do użycia od
początku krzewienia służą wyłącznie do zwalczania chwastów 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 różniących 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 produktu. 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 bezwonną z pszenicy i jęczmienia,
a w niektórych przypadkach
także z owsa i pszenżyta. Mieszanina MCPA + mekoprop-P
+ dikamba umożliwia eliminację wielu chwastów dwuliściennych we wszystkich
zbożach jarych, oprócz żyta
(np. Chwastox Nowy Trio
390 SL) lub tylko w jęczmieniu i owsie (np. Chwastox Trio
540 SL). Jednoskładnikowy
herbicyd zawierający mekoprop-P (np. Chwastox MP

600 SL) stosujemy wyłącznie
w mieszaninie z produktem
Chwastox Turbo 340 SL. Dzięki nim można się pozbyć np.
komosy białej, maruny bezwonnej lub samosiewów rzepaku z upraw jęczmienia.
Ponadto do odchwaszczania
jęczmienia i pszenicy z np. komosy białej i przytuli czepnej
jest zarejestrowana mieszanina
2,4-D + dikamba (np. Dicopur
Top 464 SL, Aminopielik D
Maxx 430 EC). Przytulię czepną zwalcza także fluroksypyr.
W herbicydach zarejestrowanych do samodzielnego stosowania (np. Tomahawk 200 EC
lub Starane 333 EC) można go
stosować w uprawie pszenicy,
jęczmienia i owsa, a czasem
też pszenżyta. W preparatach takich jak np. Dicolen
200 EC lub Fluroherb 200 EC
zarejestrowany jest do użycia wyłącznie w mieszaninie
zbiornikowej z preparatami
Galmet 20 SG lub Primstar
20 SG lub Superherb 20 SG
i tylko w jęczmieniu. Wykorzystując tribenuron metylowy w stężeniu 500 g/kg (np.
c.d. art. na str. 8
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c.d. art. ze str. 7

Triben Super 50 SG) można
skutecznie pozbyć się takich
gatunków jak chaber bławatek,
maruna bezwonna czy tobołki
polne w uprawach jęczmienia. W stężeniu 750 g/kg (np.
Granstar 75 WG) substancja ta
pozwala na usunięcie z pszenicy i jęczmienia takie gatunki
jak: chaber bławatek, komosa biała lub przytulia czepna.
W jęczmieniu wyeliminować
chwasty (np. fiołka polnego,
mak polny, marunę bezwonną) można wykorzystując metsulfuron metylu (np.
Galmet 20 SG). Połączenie
tych środków z herbicydami
Galaper 200 EC lub Fluroherb
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200 EC lub Herbistarr 200 EC
zwiększy spektrum zwalczanych chwastów. Za pomocą
mieszaniny florasulam + halauksyfen metylu – Arylex™ (np.
Quelex) usuniemy z pszenicy,
jęczmienia, pszenżyta i żyta
uciążliwe chwasty, takie jak
komosa, przytulia, rdestówka
powojowata.
Po osiągnięciu fazy 2 rozkrzewień 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 jęczmieniu. W celu jednoczesnego
zwalczania owsa głuchego

i chwastnicy jednostronnej
wraz z chwastami dwuliściennymi można stosować
mieszaninę zbiornikową Feniks 069 EW + MCPA Plus
340 SL. W uprawie pszenicy
i jęczmienia chwasty dwuliścienne (np. fiołek polny, komosa biała) można usunąć
wykonując oprysk mieszaniną 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 dwuliściennych (np. komosy białej, maku polnego) w pszenicy,
jęczmieniu i owsie. Ponadto
można użyć mieszaninę mekopropu-P z tribenuronem metylowym (np. Granstar Power
74,4 SG) aby pozbyć się chwastów dwuliściennych takich,
jak fiołek polny, komosa biała
czy przytulia czepna w pszenicy 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 głuchy oraz ogranicza rozwój
perzu właściwego. Dzięki

Szerszy zakres stosowania CHWASTOX

niemu pozbędziemy się też
niektórych chwastów dwuliściennych np. samosiewów rzepaku czy tasznika pospolitego
w pszenicy. W terminie tym
dozwolone jest tez wykonanie
zabiegu z użyciem diflufenikanu (np. Delfin 500 SC), który
z jęczmienia usunie gwiazdnicę pospolitą, rdest ptasi i inne
chwasty dwuliścienne. Fiołka polnego lub komosę białą
(do fazy 6 liści), wyeliminujemy w pszenicy i jęczmieniu
przez zastosowanie metsulfuronu metylowego (np. Coma
20 WG).
Optymalny efekt chwastobójczy można uzyskać jedynie
stosując herbicydy właściwie

dobrane do stanu i stopnia
zachwaszczenia na polu. Poszczególne substancje wykazują najwyższą skuteczność
przeciwko chwastom w różnych fazach ich wzrostu, ale
z reguły im wcześniej wykonamy zabieg, tym lepiej. Podczas
wyboru preparatu należy kierować się nie tylko fazą rośliny
uprawnej, ale i zwalczanych
chwastów. W przypadku gdy są
one bardziej rozwinięte wybierać 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

Co trzeci hektar zbóż jarych w Polsce jest chroniony przez rodzinę produktów CHWASTOX®.
Produkowany przez CIECH
Sarzyna CHWASTOX® to najpopularniejszy herbicyd stosowany w uprawie zbóż w Polsce.
Ta najpopula r niejsza
w Polsce grupa herbicydów
zbożowych zwalcza szybko i skutecznie praktycznie
wszystkie chwasty dwuliścienne. Formuła herbicydu

powoduje, że chwasty nie uodparniają się na jego działanie,
co potwierdza praktyka rolnicza oraz opinia świata nauki.
Jest środkiem nieustannie
doskonalonym i dopasowywanym do oczekiwań polskich
rolników.
Rodzina CHWASTOX® to najszybciej działające herbicydy

zbożowe, które zwalczają
niemal wszystkie chwasty
dwuliścienne. Produkty te
nieustannie cieszą się zaufaniem już trzech pokoleń polskich rolników, dzięki swojej
wysokiej jakości i skuteczności
w działaniu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, podjęliśmy intensywne

działania badawczo-rozwojowe, których efektem jest poszerzenie zakresu stosowania
CHWASTOX® - zarówno pod
kątem spektrum zwalczanych
chwastów, jak i objętych nim
upraw – mówi Wojciech Babski, szef biznesu AGRO w Grupie CIECH.
CHWASTOX EXTRA® 300 SL,
idealne rozwiązanie dla rolników, którzy chcą szybko
i ekonomicznie zwalczyć
powszechnie występujące
chwasty w zbożach, może być
stosowany we wszystkich podstawowych gatunkach zbóż.
Poszerzeniu uległo jednak
spektrum zwalczanych przez
niego chwastów – do dotychczasowych dołączyły: gorczyca

Elatus Plus Zboża od Ampol-Merol
Skuteczna ochrona fungicydowa zbóż.

W tym roku wegetacja roślin wyjątkowo szybko nabrała
wiosennego tempa. Ten fakt
generuje dużą liczbą zagrożeń
występujących na polu. Widzimy agrofagi, których w latach
ubiegłych nie odnotowaliśmy.
Musimy działać szybko i zdecydowanie. Skuteczna ochrona
to odpowiedni dobór substancji aktywnych, które niszczą

patogeny na każdym etapie
rozwoju a jednocześnie na
długo zabezpieczają rośliny
przed kolejnymi infekcjami.
Taką rolę spełnia zabieg
grzybobójczy pakietem Elatus Plus Zboża.
To kompleksowe rozwiązanie, przeznaczone
do zwalczania już istniejących chorób grzybowych
i zapobiegania dalszym ich
rozwojem.
Pakiet posiada szeroki zakres terminu stosowania BBCH 31-BBCH 69, czyli od
pierwszego kolanka do końca
kwitnienia. Jednak najwyższą
efektywność osiąga w zabiegu T2, czyli na liść flagowy
BBCH 37-39.
Elatus Plus Zboża to bezpieczny dla roślin zestaw, który

składa się z dwóch oddzielnych preparatów w jednym
kartonie. Przeznaczony jest
do ochrony od 8,33 do 10 ha
powierzchni plantacji. W środku znajduje się Elatus Plus (5 l)
oraz Sakura 274 EC (5 l).
Elatus Plus to 100 g czystego solatenolu (benzowidyflupyr), który należy do grupy
karboksyamidów SDHI o bardzo dobrych właściwościach
fizjologicznych dla roślin.
Zmniejsza wydzielanie etylenu, przez co w roślinach
sprawniej zachodzi proces
fotosyntezy i transport asymilatów z liści do kłosa. Dodatkowo zabezpiecza roślinę
przed nadmierną utratą wody
oraz skutecznie zapobiega i leczy choroby tj. septorioza liści,
septorioza plew, rdza żółta,

rdza brunatna, rynchosporioza, ramularia w jęczmieniu
i inne. Substancja wykazuje
wysoką lipofilność i doskonale
łączy z woskami liści, zachowując skuteczną ochronę.
Towarzyszący mu fungicyd
Sakura 274 EC zawiera dwa
triazole: tebukonazol i bromukonazol. Te substancje szybko
niszczą już dobrze rozwinięte - chorobotwórcze grzybnie
w roślinie.
Elatus Plus Zboża wyłącznie od Ampol-Merol to idealne rozwiązanie do osiągnięcia
najwyższych plonów i ekonomicznej satysfakcji.
Więcej informacji www.
elatus.ampol-merol.pl.
Źródło: Sky&Sand
Agencja Reklamowa
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

polna, kurzyślad polny i wilczomlecz obrotny.
CHWASTOX® Nowy Trio
390 SL, następca CHWASTOX® Trio 540 SL, posiada
szerszą etykietę rejestracyjną
pod kątem upraw oraz spektrum zwalczanych chwastów
od swojego poprzednika. Można go stosować dodatkowo
w jęczmieniu ozimym i pszenżycie jarym, a środek zwalcza
o 5 chwastów więcej - rumian
polny, komosę białą, dymnicę
pospolitą, iglicę pospolitą oraz
szarłat szorstki.
CHWASTOX Turbo® 340 SL,
przeznaczony dla rolników
ceniących zwalczanie bardzo szerokiego spektrum
chwastów dwuliściennych

o dużym wpływie na potencjał plonotwórczy uprawy,
uzyskał dodatkowo możliwość stosowania w jęczmieniu ozimym, pszenicy jarej
i pszenżycie jarym.
W przypadku CHWASTOX
D® 179 SL etykieta rejestracyjna została rozszerzona o możliwość stosowania w pszenżycie
ozimym, jęczmieniu ozimym,
życie, jęczmieniu jarym, pszenicy jarej i owsie.
Więcej informacji na temat
produktów z rodziny CHWASTOX®, na stronie https://ciechagro.pl/pl.

Źródło: CIECH Sarzyna
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Skuteczność
w każdym calu
Syngenta, prezentuje nowe kompletne rozwiązanie fungicydowe
– Turbo Pak będący połączeniem
dwóch niezawodnych produktów:
Tern® 750 EC oraz Plexeo® 60 EC.
W nadchodzącym sezonie firma
stawia na skuteczną ochronę, która jest możliwa dzięki połączeniu
dwóch substancji czynnych o dwóch
różnych mechanizmach działania.
Chorób grzybowych mogących
pojawić się wiosną nie należy bagatelizować, a nowe rozwiązanie
to gwarancja skuteczności, której
szukają rolnicy.
Turbo Pak cechuje się elastycznym
termin stosowania – już od pierwszego kolanka aż do końca fazy kłoszenia. Substancja czynna zawarta
w produkcie Tern® 750 EC wykazuje
działanie zapobiegawcze i interwencyjne, skutecznie przeciwdziałając
mączniakowi prawdziwemu zbóż

i traw. Plexeo® 60 EC natomiast
przeznaczone jest do stosowania
zapobiegawczego, interwencyjnego
i wyniszczającego, zwalczając fuzariozę kłosów czy septoriozę paskowaną liści. Rozwiązanie Turbo Pak
to nowość gwarantująca wysoką
skuteczność, w szczególności na
pierwsze kolanko podczas pierwszych wiosennych zabiegów.
Mącznik prawdziwy jest jedną
z najgroźniejszych chorób grzybowych zbóż. Rozwijając się aktywnie 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
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„Chroniąc rośliny – chronisz życie”
Ochrona roślin – wyzwania dla rolnictwa

Prof. Marek Mrówczyński
O tym, w jaki sposób Sesje
Naukowe Instytutu Ochrony Roślin – PIB wpływają na
polskie rolnictwo, z jakimi
wyzwaniami się ono obecnie zmaga, i w jakim kierunku
zmierza ochrona roślin, z profesorem Markiem Mrówczyńskim, dyrektorem Instytutu
Ochrony Roślin – PIB rozmawiała Andromeda Wróbel.
Rok 2020 został ogłoszony
przez Zgromadzenie Narodowe ONZ Rokiem Zdrowia 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% żywności na Ziemi – jako bezpośredni produkt spożywczy,
albo jako pasza dla zwierząt.
Szacuje się, że zniszczeniu ulega około 40% produkcji rolniczej na świecie. Winne są:
szkodniki, patogeny i chwasty.
Chcąc zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe, musimy
więc dbać o rośliny. Nie możemy też zapominać o tym, że
rośliny odgrywają kluczową
rolę w produkcji tlenu i absorpcji CO2.

REKLAMA

Rosnąca populacja ludzi,
zmiany klimatyczne, handel
międzynarodowy, szybsze
i intensywniejsze przemieszczanie się wpływają na wzrost
zagrożeń dla zdrowia roślin.
Zadaniem ochrony roślin staje
się utrzymanie populacji organizmów szkodliwych poniżej
poziomu szkodliwości i zapewnienie tym samym odpowiedniego wzrostu i rozwoju roślin
uprawnych.
W jaki sposób tematy poruszane podczas Sesji wpływają 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, zoologii, fitopatologii, herbologii
oraz metod ochrony, a także
biotechnologii. Sesje przyczyniły się do propagowania
wyników badań naukowych
wśród rolników i konsolidacji
środowiska, często inspirowały też nowe kierunki badań.
Dzięki omawianiu zagadnień

integrowanej ochrony roślin,
można było opracować metodyki integrowanej ochrony 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 zakresie ochrony upraw. To dzięki
tym spotkaniom możliwe było
m.in. opracowanie metod prognozowania, sygnalizacji i rejestracji agrofagów w Polsce,
zaś niektóre rozwiązania w zakresie techniki ochrony roślin,
jak np. zmniejszenie wydatkowania wody w zależności
od stosowanych rozpylaczy,
stały się dla praktyki rolniczej
prawdziwym przełomem. Sesje Naukowe to także źródło
wiedzy o nowych środkach
ochrony roślin i ich miejscu
w programach ochrony.
Już pierwsza Sesja Naukowa IOR miała na celu upowszechnienie integrowanej
ochrony roślin, a konkretnie ochrony ziemniaka przed
stonką ziemniaczaną. Jak dziś
wygląda integrowana ochrona roślin i czy na przestrzeni
60 ostatnich Sesji zmieniło się
podejście do jej stosowania?
Sesje naukowe IOR zapoczątkowały niezwykle
dynamiczny rozwój ochrony roślin w Polsce. Dzięki

upowszechnianiu zasad integrowanej ochrony roślin,
wzrosła świadomość zagrożeń
wynikających z nieprawidłowego stosowania chemicznych
środków ochrony roślin.
Według danych Państwowej
Inspekcji Ochrony Roślin
i Nasiennictwa, w ostatnich
latach od 70% do 95% użytkowników profesjonalnych
środków ochrony roślin stosowało poszczególne wymogi
integrowanej ochrony roślin.
Widzimy też zmianę podejścia do ochrony roślin w ujęciu
globalnym.
Chemiczna metoda ochrony roślin wciąż jest najtańszą,
a w związku z tym najpowszechniejszą metodą zwalczania agrofagów w uprawach
rolniczych. Z kolei postęp
w hodowli nowych odmian
roślin lepiej plonujących nie
zawsze idzie w parze z ich odpornością na działanie agrofagów, więc często odmiany
te trzeba chronić bardziej intensywnie. Ta intensyfikacja
chemicznej ochrony roślin to
jednocześnie nowe zagrożenie
oraz wyzwanie, bo dla rolnictwa oznacza to konieczność
opracowania nowych strategii ochrony, uwzględniających
nowe uwarunkowania.
Wzrost świadomości społecznej na temat zagrożeń dla
zdrowia ludzi, roślin i całego
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środowiska z uwagi na pojawiające się zagrożenia pozostałościami środków ochrony
roślin, ich nieznanym do końca oddziaływaniem na środowisko (np. metabolity wtórne
środków ochrony roślin),
a także obowiązek prowadzenia integrowanej ochrony spowodowały, że coraz
większy nacisk kładziemy na
wykorzystywanie metod niechemicznych, w tym metody
biologicznej, która opiera się
na naturalnych, występujących w środowisku procesach.
Na znaczeniu zyskuje także
bardziej ukierunkowane i precyzyjne 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 poszukuje się jak najefektywniejszych
kombinacji różnych metod
ochrony. Przykładem jest np.
łączenie metod chemicznych
i mechanicznych w zwalczaniu
chwastów w uprawach rzędowych np. buraka, ziemniaka,
dzięki czemu można zmniejszyć średnio 30-60% ogólnego
zużycia środków chemicznych.
Coraz lepiej radzimy sobie
także z precyzyjną aplikacją
środków ochrony roślin (punktowe lub pasowe opryskiwanie)
c.d. art. na str. 10

Fungicyd do ochrony Twoich plonów
i Twojego portfela!
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

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.

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.

Priaxor promocja 248x154 BASF ramka JW 2020.indd 1

31.03.2020 13:28
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c.d. art. ze str. 9

– dzięki szybkiemu dostępowi
do informacji z pola (wykorzystanie dronów i teledetekcji
do sporządzania mapy terenu,
występowania agrofagów itp.)
można przetransferować te dane
do komputera sterującego pracą opryskiwacza, który następnie precyzyjne dawkuje środki
chemiczne na obszarze poddanym zabiegowi. Dzięki nowym
technologiom i nowoczesnym
urządzeniom, możemy zastosować ochronę w odpowiednim
momencie, w dawce dopasowanej do konkretnej uprawy, a to
w praktyce oznacza znaczne
ograniczenie zużycia środków
ochrony roślin i większe bezpieczeństwo żywności.
No właśnie, co to znaczy
„bezpieczna żywność”?
Bezpieczna żywność nie
szkodzi ani zdrowiu, ani życiu konsumenta. Nie zawiera
fizycznych, chemicznych czy
biologicznych zanieczyszczeń
powyżej ustalonego przez
odpowiednie przepisy poziomu tolerancji. Konieczne jest
uwzględnienie tych założeń
na wszystkich etapach łańcucha żywności, od pola do stołu, ponieważ każdy element
może mieć wpływ na bezpieczeństwo żywności. Dlatego
też żywność poddawana jest
stałym badaniom i analizie
ryzyka związanego z jej chemicznym i mikrobiologicznym
skażeniem, spowodowanym zanieczyszczaniem środowiska
i żywności na etapie jej produkcji, przetwarzania, przechowywania oraz przygotowywania
posiłków. Wymaga to zarówno
stałego rozwoju badań, jak również uaktualniania standardów
żywnościowych, odpowiadających bieżącej wiedzy naukowej
i oczekiwaniom konsumentów.
Czy polska żywność jest
bezpieczna?
Oczywiście. Wyniki badań
przeprowadzone w 2019 roku
przez IOR-PIB wspólnie z PIORiN (Państwowa Inspekcja
Ochrony Roślin i Nasiennictwa)
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wykazały, że tylko 0,5% próbek płodów rolnych nie spełnia wymogów bezpieczeństwa
żywności. Niewielki jest także
odsetek naruszeń związanych
ze stosowaniem środków niedopuszczonych do ochrony upraw.
Ostatni raport EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa
Żywności) za rok 2017, obejmujący kontrolę żywności unijnej
i importowanej do UE, podaje, że choć ponad połowa badanych produktów zawierała
pozostałości środki ochrony
roślin, to jedynie w 2,5% przypadkach żywność nie spełniała
wymagań i wymagała podjęcia
kroków urzędowych. Wyniki
przeprowadzonych badań wykazują niezbicie, że prawdopodobieństwo narażenia obywateli
europejskich na kontakt z żywnością zawierającą zbyt dużo
pestycydów jest niskie.
Podczas Sesji Naukowych
IOR – PIB wiele miejsca poświęca się właśnie środkom
ochrony roślin, a także zagadnieniu ich jakości. Co na nią
wpływa?
Na ich jakość wpływa między
innymi źródło pochodzenia.
Niebezpieczeństwo zagrożenia
toksykologicznego i ekotoksykologicznego, związanego ze
stosowaniem środków ochrony
roślin, wzrasta znacząco w przypadku nieoryginalnych produktów. Są wytwarzane zwykle bez
żadnej kontroli jakości, w tym
kontroli źródła pochodzenia
użytych surowców, a tym samym zawartości niebezpiecznych, niedopuszczonych do
stosowania substancji. Warunki
transportu i przechowywania
również determinują jakość,
gdyż przyczyniają się bezpośrednio do zmiany parametrów. Dlatego w trakcie kontroli jakości
środków ochrony roślin badane
są podstawowe parametry jakościowe, takie jak: zawartość
substancji czynnych, zawartość
istotnych zanieczyszczeń, własności fizykochemiczne oraz –
w wymaganych przypadkach
– przeprowadzane są badania

porównawcze składu w stosunku 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 geograficznej w związku ze zmianami klimatu prognozowany
jest niewielki wzrost produkcji,
związany z wydłużeniem się
sezonu wegetacyjnego. Z drugiej jednak strony w rejonach
niższych szerokości geograficznych spodziewany jest spadek
produkcji roślin, którego wzrosty w strefie klimatu umiarkowanego nie będą w stanie
zrekompensować. Możemy się
zatem spodziewać wzrostów obszarów głodu i migracji ludności. Oczywiście w pierwszych
fazach tych zmian kraje europejskie będą eksportowały
żywność na południe, z czym
związany będzie wzrost liczby
nowych szkodników, przedostających się do Europy wraz
z transportami powrotnymi.
Ponadto zmiany klimatyczne,
polegające na zwiększaniu się
średniej rocznej temperatury,
prowadzą do powstania w naszym kraju warunków dogodnych dla rozwoju szkodników
występujących do tej pory jedynie w klimacie tropikalnym
i subtropikalnym. Wzrost intensywności wymiany handlowej
oraz mobilności ludzi zwiększa
także ryzyko zawleczenia obcych nam gatunków, mogących
stanowić zagrożenie dla roślin
uprawnych i ozdobnych. Doskonałym przykładem jest pojawienie się we Włoszech kózki
azjatyckiej, która dotarła tam
z chińskim drzewkiem Bonsai.
Do tej pory doprowadziła do
zniszczenia tysięcy drzew w rejonie Mediolanu.
Źródło: Nonoproblemo,
Alicja Sidorowicz
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Ochrona fungicydowa zbóż

Przez cały okres wegetacji zboża narażone są na atak
chorób wywoływanych przez grzyby.

Podstawową strategią ochrony fungicydowej proponowaną
przez CIECH Sarzyna jest zastosowanie 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 zapewniającą 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 chorobami grzybowymi wdraża się po
rozpoczęciu wiosennej wegetacji.
W pierwszych zabiegach, ogólnie
określanych mianem „T1”, zwalcza się choroby podsuszkowe, takie jak łamliwość podstawy źdźbła
i mączniak prawdziwy zbóż i traw.
Patogeny powodujące te schorzenia uszkadzają tkanki mechaniczne 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 plamistości liści z infekcji jesiennych,
a także fuzarioza.
Fungicyd stosowany w fazie początków strzelania w źdźbło musi
wykazywać działanie interwencyjne, będące w stanie wyleczyć jesienne infekcje, a także skutecznie
zwalczyć choroby powodowane
przez różne grupy patogenów.
Wysokie wymagania odnośnie
wiosennego zabiegu powodują,
że najlepszym sposobem ograniczania rozwoju chorób w okresie wiosennym jest zastosowanie
mieszaniny fungicydów o różnych

mechanizmach działania.
Dlatego eksperci CIECH Sarzyna proponują, by w okresie
„T1” stosować nowości w ofercie
Spółki - PROKARB® 450 EC oraz
ASKALON® 125 S.C.
Mieszanina tych produktów
świetnie chroni przed chorobami podstawy źdźbła bez względu
na rodzaj infekcji. Kombinacja
wykazuje wysoką skuteczność
w zwalczaniu mączniaka i chorób powodujących plamistości
dolnych liści. Proponowana mieszanina 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 patogenów powodujących choroby
na górnych liściach i kłosie, stanowiąc podwaliny pod właściwą
ochronę w terminie „T2” – wyjaśnia Jacek Skwira.
Zabiegi fungicydowe w fazach
liścia flagowego i kłoszenia powinny wyróżniać się działaniem
interwencyjnym i zapobiegawczym. Górne liście stanowią najbardziej 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 powodują septoriozę paskowaną liści,
jak i później występującą na liściach oraz częściach kłosa septoriozę plew. Największe straty
choroby te wyrządzają na górnych
liściach i plewach, ponieważ te
części rośliny odpowiadają za dostarczenie blisko 90% asymilatów
wykorzystywanych do budowy
ziarna. Fungicydy zwalczające
septoriozę stosuje się głównie
zapobiegawczo, gdyż patogen
charakteryzuje się długim, trzytygodniowym okresem utajonego
rozwoju. Dopiero po tym czasie
można zauważyć pierwsze objawy 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 Sarzyna, proponują stosowanie m.in.
AZOKSAR® 250 S.C. Środek ten
chroni rośliny przed infekcją oraz
charakteryzuje się przedłużonym
działaniem. Preparaty z grupy
strobiluryn wykazują szczególnie silne działanie fungicydowe
w przypadku infekcji rdzy i brunatnej plamistości liści. Stanowią
też długotrwałe zabezpieczenie
przed infekcjami septorioz. Dodatkowo 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 stosowane przemiennie w tym samym
okresie wegetacyjnym, jako środki komplementarne z fungicydami należącymi do innych grup
chemicznych.
Ostatni termin zabiegów fungicydowych („T3”) skupia się na
przeciwdziałaniu infekcji chorób
fuzaryjnych na kłosie. Atak grzybów powodujących fuzariozę
kłosów następuje dość późno.
Przypada on w naszym klimacie na okres kwitnienia. Rozwój
choroby trwa kilka, kilkanaście
dni. Po tym czasie pojawiają się
kłoski, w których zamiast ziarniaków znajduje się szaroróżowa grzybnia. Zainfekowane,
niepoddane obróbce ziarno jest
szkodliwe dla zwierząt. W zwalczaniu choroby bardzo ważne jest
stosowanie fungicydów w okresie
okołokwitnieniowym.
Jak pokazują badania, najlepsze efekty grzybobójcze osiąga się
w tym okresie stosując PROKARB®
450 EC i TARCZA® ŁAN EXTRA
250 EW. Zwłaszcza w sytuacji licznych przelotnych opadów deszczu
w czasie kwitnienia zbóż na stanowiskach po kukurydzy lub przy
uprawie odmian zbóż wrażliwych
na fuzariozę, zabieg „T3” powinien
być obligatoryjnie wykonywany.
Więcej wartościowych porad
na temat ochrony roślin uprawnych można znaleźć na stronie
www.ciechagro.pl (m.in. w zakładkach „Porady eksperta” oraz
„Atlas chwastów”) lub na kanale „CIECH Sarzyna” na portalu
YouTube.
Źródło: Grupa CIECH
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Groźne choroby grzybowe
w rzepaku

Bardzo ważne jest zwalczanie chorób grzybowych
w rzepaku ozimym przed kwitnieniem.
W okresie wczesnowiosennym na plantacji rzepaku
ozimego, z ekonomicznego
punktu widzenia, istotne
znaczenie mają tak naprawdę dwie choroby grzybowe,
tj. czerń krzyżowych i sucha
zgnilizna kapustnych. Natomiast wystąpienie kolejnych dwóch, tj. szarej pleśni
oraz mączniaka rzekomego
uzależnione jest w znacznym stopniu od warunków
wilgotnościowo-termicznych.
Duża presja patogenów chorobotwórczych, obserwowana
w ostatnich kilku latach wynika głównie z dwóch czynników, tj. zwiększonego udziału
rzepaku w płodozmianie oraz
zmian klimatycznych jakie zachodzą w naszej strefie. Doskonałym przykładem może
być zima (a właściwie jej brak)
w sezonie 2019/2020. Lustracja plantacji rzepaku ozimego
na przełomie lutego i marca
wykazała, że plantatorzy nie
będą mieli łatwego sezonu ze

względu na wzrost zagrożenia
porażeniem plantacji rzepaku przez te cztery choroby
grzybowe.
Czerń krzyżowych wywołana przez patogenicznego grzyba Alternaria brassicae oraz
sucha zgnilizna kapustnych
spowodowana przez Phoma
lingam. Są to najczęściej spotykane choroby grzybowe na
plantacji rzepaku ozimego.
Najlepszym okresem do
zastosowania odpowiednich
s.cz. fungicydów do zwalczania czerni krzyżowych oraz
suchej zgnilizny kapustnych
jest moment osiągnięcia przez
rzepak ozimy fazy początku
wydłużania się pędu głównego (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 pleśni wywołanej przez Botrytis cinerea oraz mączniaka

rzekomego spowodowanego
przez Peronospora parasitica. Ze względu na panujące
warunki wilgotnościowo-termiczne 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 szarej pleśni jest faza początku
wydłużania pędu głównego
(BBCH 30-39), aż do końca
fazy początku kwitnienia
(BBCH 61) rzepaku ozimego. Natomiast do zwalczania
mączniaka rzekomego stosuje 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 fazie (BBCH 39-65) w przypadku późnych infekcji rzepaku
ozimego.

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

Czynnik chorobowy
Czerń
krzyżowych

Sucha zgnilizna
Szara pleśń
kapustnych

Mączniak
rzekomy

Uwagi

tebukonazol

+

+

+

-

difenokonazol

+

+

-

-

difenokonazol;
tebukonazol

-

+

-

-

difenokonazol;
paklobutrazol

+

+

+

-

metkonazol

+

+

+

-

prochloraz;
tebukonazol

+

+

+

-

tebukonazol;
protiokonazol

+

+

+

+

boskalid

+

+

-

-

prochloraz

+

-

-

-

tiofanat metylowy

+

+

+

-

tiofanat metylowy;
tetrakonazol

+

+

+

-

stosować wczesną wiosną po ruszeniu
wegetacji, w fazie wzrostu pędu wegetatywnego, od początku fazy wydłużania pędu, do
końca fazy, gdy widoczne są 3 międzywęźla
(BBCH 30-33)

chlorotalonil;
tetrakonazol

+

+

+

-

stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu
pierwszych objawów choroby

boskalid;
metkonazol

+

-

+

-

dimoksystrobina;
boskalid

+

+

+

-

stosować zapobiegawczo lub z chwilą
wystąpienia pierwszych objawów chorób.
Choroby można zwalczać wiosną w terminie
od fazy zielonego pąka do fazy pełni kwitnienia (BBCH 50-65)

zabieg wykonać od fazy początku wydłużania
pędu do fazy pąków kwiatowych
(BBCH 30-55)

stosować wczesną wiosnę w fazie wzrostu
pędu głównego do fazy pąka zielonego (BBCH
31-59). Może służyć do skrócenie łodygi
roślin i ograniczenie wylegania

stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu
pierwszych objawów chorób lub od początku
fazy wydłużania pędu głównego do końca
fazy wzrostu pędu głównego (BBCH 30-39)
stosować od fazy wzrostu pędu głównego do
fazy pąkowania (BBCH 30-57)
stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu
pierwszych objawów choroby od fazy
zielonego pąka do wykształcenia pierwszych
łuszczyn (BBCH 51-70)

dr inż. Tomasz R. Sekutowski
IUNG - PIB w Puławach
Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu
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Czas nowych odmian
M AT E R I A Ł P R O M O C Y J N Y Y

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 parametrach. Nowe odmiany
roślin rolniczych to znamię
innowacyjności w rolnictwie
i w hodowli. Innowacje w hodowli finansuje rynek dzięki
ochronie praw intelektualnych.
Potencjał do wykorzystania
Wybór odmiany oraz zakup
jej potencjału genetycznego
zawartego w kwalifikowanym
mat. siewnym to kluczowe decyzje w produkcji roślinnej,
gdyż łatwiej dostosować roślinę
do środowiska niż odwrotnie.
Hodowla nowych odmian daje
rolnikowi więcej niż postęp
w innych dziedzinach agrotechniki. Jest ona też najbardziej efektywnym jakościowo,
ekonomicznie i ekologicznie
sposobem zintensyfikowania
produkcji rolniczej.
Analizując cechy odmian,
możemy wybrać tę, która najlepiej sprawdzi się w określonych
REKLAMA

warunkach. Tam, gdzie zimą
brak okrywy śnieżnej, uprawiamy odmiany mrozoodporne. 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 korzystanie 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 odmianowym dostrzeżemy korzyści dla
całego społeczeństwa.
Malejące zasoby ziemi
uprawnej, wzrost liczby ludności i zmiany klimatyczne
to wyzwanie dla rolnictwa.
Hodowcy szukają rozwiązania, opracowując wydajniejsze
odmiany, lepiej przystosowane do anomalii pogodowych,
które pozwolą rolnikom dostosować produkcję do zmieniającego się klimatu i wyżywić
społeczeństwo.

Nic za darmo
Wyhodowanie odmiany,
jej rejestracja i objęcie ochroną prawną trwa ok. 10 lat
i kosztuje co najmniej 1 mln
EUR. Innowacje w hodowli
finansowane są dzięki ochronie wył. prawa do odmian
roślin. Wpływy z tego tytułu
to opłaty licencyjne oraz za
odstępstwo rolne. Pomagają one hodowcom odzyskać
nakłady poniesione na tworzenie odmian oraz inwestować w dalsze prace. Gdy
ich zabraknie, pod znakiem
zapytania stanie nie tylko
przyszłość hodowli, ale też
rolnictwa.
Rolnik inwestuje w hodowlę, kupując do siewu mat. kwalifikowany oraz rozliczając
się z hodowcą za odstępstwo
rolne. W ten sposób zyskuje
on dostęp do najnowszych
odmian, aby móc produkować bardziej efektywnie
i ekologicznie. Zysk hodowcy to fundusze na inwestycje
w innowacje, które zaowocują
powstaniem jeszcze lepszych
odmian.
P. Kochański, I. Rogasik-Kurzawa

Wirus żółtaczki rzepy
12 U R O D Z A J
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W walce z wirusami właściwie jedynym rozwiązaniem jest dobór odmian tolerancyjnych.
Ocieplenie kliamatu, wycofanie zapraw neonikotynoidowych oraz ograniczenia
dotyczące stosowania środków
ochrony roślin, przyczyniają
się do zwiększenia presji szkodników i chorób w uprawie
rzepaku ozimego. Obok wielu
takich, jak zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych,
verticilium czy kiła kapusty
coraz częściej słyszymy o kolejnym 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 przebarwienia liści, podobne do
oznak deficytu azotu, fosforu
i stresu po użyciu pestycydów
lub stresu wodnego. Oprócz
przebarwień, zainfekowane
wirusem rośliny mają zredukowane blaszki liściowe oraz
mniejszą liczbę rozgałęzień
bocznych. Efektem zakażenia jest obniżona ilość nasion
w łuszczynach, niższa zawartość tłuszczu w nasionach oraz
mniejszy plon. Jedyną skuteczną metodą diagnostyczną jest
wykonanie testu, jaki przeprowadzają wyspecjalizowane jednostki naukowe w warunkach

laboratoryjnych.
Wirus żółtaczki rzepy jest
przenoszony przez mszyce
brzoskwiniowo-ziemniaczane. Gatunek ten jest polifagiem
żerującym między innymi
na roślinach psiankowatych,
bobowatych czy kapustnych.
Skuteczność jesiennej walki
z mszycami zależy od wczesności wykrycia owadów na
roślinach. Koniecznie trzeba
regularnie monitorować plantacje pod kątem ich obecności.
Owady te umiejscawiają się
zazwyczaj na spodniej stronie
liści, wysysają soki, wydzielają spadź, która zatyka aparaty szparkowe. Uszkodzenia

spowodowane przez mszyce
mogą ułatwiać infekcje chorób
grzybowych. Przede wszystkim
mszyce brzoskwiniowo-ziemniaczane, a także w mniejszym
stopniu kapuściane, przenoszą
wirus żółtaczki rzepy.
Próg szkodliwości ekonomicznej dla mszyc to mniej
niż 20% zaatakowanych roślin.
Ilość preparatów insektycydowych zarejestrowanych do
zwalczania mszyc w rzepaku
jest niewielka. Są to głównie
środki z grupy perytroidw, które najlepiej działają w temperaturach poniżej 20ºC. Jeśli
jesień jest ciepła, często preparaty te mają ograniczoną

skuteczność. Zeszłoroczna
jesień była długa i ciepła, to
spowodowało pojawienie się
dużych kolonii tych szkodników, głównie na południu
kraju. To jest przyczyną wystąpienia większej presji chorób wirusowych w tym roku,
szczególnie na plantacjach, na
których stosuje się uproszczenia w uprawie.
Jedynym skutecznym narzędziem w walce z wirusem żółtaczki rzepy w uprawie rzepaku
ozimego jest profilaktyka, która
polega na zwalczaniu mszyc
i wyborze odmian posiadających tolerancję na tę chorobę.
Firmy nasienne coraz więcej

wysiłku wkładają w wyhodowanie odmian, które spełnią
oczekiwania rolników i nie
będą kompromisem pomiędzy zdrowotnością, a plennością. 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 żółtaczki rzepy oraz z doskonałym
wigorem jesiennym. Ułatwienie
zbiorów zapewniają cechy takie jak, znakomita odporność
na pękanie łuszczyn i niskie
osypywanie się nasion.

moment składania jaj przez samice chowaczy.
Ważną informacją jest, że insektycydy zawierające chloropiryfos i chloropiryfos metylowy
(także w mieszaninach) można
stosować tylko do 16 kwietnia
2020 r., dlatego właśnie teraz
można zużyć zapasy i nie ponosić później kosztów związanych z utylizacją niezużytych
preparatów.
Aktualną listę insektycydów zarejestrowanych w rzepaku ozimym znaleźć można
w zakładkach: „Zwalczanie
agrofagów – Programy dla integrowanej ochrony roślin” na
www.agrofagi.com.pl.
Platforma Sygnalizacji Agrofagów (www.agrofagi.com.pl)

to portal stworzony przez Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
w Poznaniu we współpracy
z Instytutem Ogrodnictwa
w Skierniewicach oraz Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym
Instytutem Badawczym w Puławach. Narzędzie to umożliwia
wszystkim zainteresowanym
jednostkom administracji państwowej, jednostkom doradczym, naukowym, jak również
firmom i organizacjom branżowym oraz rolnikom szeroką
i spójną współpracę w obszarze
ochrony roślin.

Marta Majek, Anna Rogowska

Chowacze w rzepaku ozimym

Chowacze łodygowe mogą być przyczyną znacznego spadku plonu.

Chowacz czterozębny
(fot. Przemysław Strażyński)

Chowacz brukwiaczek
(fot. Przemysław Strażyński)

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

czterozębny. Te groźne szkodniki wczesnych faz wzrostu rzepaku 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 objawy wtórnych porażeń przez
sprawców chorób, głównie
suchej zgnilizny kapustnych,
zgnilizny twardzikowej i szarej
pleśni, co dodatkowo potęguje
straty” – przestrzega dr Przemysław Strażyński z Zakładu Entomologii i Agrofagów
Zwierzęcych Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu.
„W precyzyjnym monitoringu terminu pojawu i nasilenia
chowaczy kluczowe znaczenie
mają żółte naczynia, które należało wystawić na plantacjach
już na początku marca, w odległości około 20 m od brzegów
uprawy, najlepiej po każdej

stronie. Chowacze łodygowe
należy zwalczać po przekroczeniu progu szkodliwości, który
dla chowacza brukwiaczka wynosi 10 chrząszczy w żółtym
naczyniu w ciągu 3 dni lub 2 do
4 chrząszczy na 25 roślinach,
a dla chowacza czterozębnego – 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 właściwego terminu zabiegu, zastosowanego insektycydu oraz – co
istotne przy zmiennej wiosennej pogodzie – optymalnej temperatury jego działania. Termin
zabiegu powinien wyprzedzać

Źródło: Nonoproblemo
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Ochrona bobowatych grubonasiennych – część 2
– insektycydy
Wybór insektycydów dla
bobowatych jest bardzo
ograniczony.
Ochrona bobowatych grubonasiennych przed szkodnikami nigdy nie była zadaniem
łatwym a tym bardziej tanim.
W uprawie bobowatych grubonasiennych, występuje dość liczna
grupa szkodników, które uszkadzają rośliny w czasie wegetacji.
Najwięcej s.cz. insektycydów
zrejestrowanych jest w grochu
(6), następnie w bobiku i bobie
(3), a najmniej w soi i łubinach (2).

Groch – oprzędziki, mszyce, wciornastki, strąkowiec
grochowy, śmietka kiełkówka,
śmietka glebowa, wciornastek
grochowiec, wciornastek tytoniowiec - s.cz. acetamipryd
(Acelan 20 SP, Acelan 20 SP,
Kobe 20 SP, Lanmos 20 SP,
Mospilan 20 SP, Sekil 20 SP);
oprzędziki, mszyca grochowa - 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, Fasthrin 10 EC, Fiesta 100 EC,
Proalfacypermetrin);
mszyce, zmienniki - s.cz. cypermetryna (Afi Max 500 EC,
Cyperkill Max 500 EC, Cypermoc, Insektus 500 EC, Super Cyper 500 EC, Superkill
500 EC, Superkill Max 500 EC,
Supersect 500 EC);
zmienniki, oprzędziki, pachówka strąkóweczka, wciornastki, mszyca grochowa - s.cz.
beta-cyflutryna (Bulldock
025 EC, Tekapo 025 EC);
m s z y c e , s t r ą ko w i e c

grochowy - s.cz. deltametryna (Decis Mega 50 EW, Patriot
100 EC);
strąkowiec grochowy - s.cz.
tiachlopryd, deltametryna
(Proteus 110 OD, Ptolemeusz 110 OD).
Bobik – oprzędziki, mszyce,
wciornastki, strąkowiec bobowy - 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, Insektus 500 EC, Superkill Max
500 EC);
mszyca trzmielinowo-burakowa, oprzędziki, strąkowiec
bobowy - s.cz. beta-cyflutryna (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. cypermetryna (Afi Max 500 EC,

dr inż. Tomasz R. Sekutowski
IUNGl - PIB w Puławach
Zakład Herbologii i Technik
Uprawy Roli we Wrocławiu
Cyperkill Max 500 EC, Cypermoc, Insektus 500 EC, Superkill Max 500 EC);
mszyce, oprzędziki - s.cz.
deltametryna (Deltam AL).
Soja – mszyce, zmienniki - s.cz. cypermetryna
(Afi Max 500 EC, Cyperkill
Max 500 EC, Cypermoc,
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Insektus 500 EC, Superkill
Max 500 EC);
oprzędziki, zmienik lucernowiec, mszyce, strąkowiec bobowy - s.cz. acetamipryd (Acelan
20 SP, Kobe 20 SP, Lanmos 20 SP,
Mospilan 20 SP, Sekil 20 SP).

Łubiny (żółty, biały i wąskolistny) – mszyce, zmienniki - s.cz. cypermetryna (Afi
Max 500 EC, Cyperkill Max
500 EC, Cypermoc, Insektus 500 EC, Superkill Max
500 EC);

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

Ochrona bobowatych grubonasiennych
– część 3 fungicydy
Stopień porażenia chorobami wywołanymi przez patogeniczne grzyby, uzależniony
jest od wielu czynników.
Od siewu aż do zbioru,
bobowatym zagrażają przede
wszystkim choroby pochodzenia grzybowego, które
porażają korzenie, łodygę,
liście, strąki oraz nasiona.
Dlatego aby ograniczyć
czynniki chorobotwórcze
należy w odpowiednim momencie zastosować ochronę
fungicydową.
Najwięcej s.cz. fungicydów
zrejestrowanych jest w grochu
(13), następnie w bobiku i łubinach (8), a najmniej w soi
i bobie (4).
Groch – askochytoza s.cz. chlorotalonil (Gwarant
500 SC);
askochytoza, mączniak rzekomy - s.cz. azoksystrobina
(Afrodyta 250 SC, Amistar
250 SC, Ascom 250 SC, Astar
250 SC, Azarius-Pro 250 SC,
Azoguard AZT 250 SC, Dobromir 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 rzekomy, mączniak prawdziwy,
szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza - s.cz. azoksystrobina, 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 twardzikowa, askochytoza, zgorzelowa plamistość, mączniak
prawdziwy - s.cz. cyprodynil,
fludioksonil (Botrefin, Switch
62,5 WG);
szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, zgorzel siewek (fuzarioza siewek), askochytoza
(zgorzelowa plamistość) - s.cz.
fludioksonil (Geoxe 50 WG,
Maxim 025 FS);
zgorzel siewek, mączniak
rzekomy, askochytoza (zgorzelowa plamistość), szara pleśń
- s.cz. metalaksyl-M, cymoksanil, fludioksonil (Wakil XL
325 WG);

zgorzelowa plamistość (askochytoza), zgnilizna twardzikowa, rdza - s.cz. luksapyroksad,
difenokonazol (Dagonis);
antraknoza, mączniak
prawdziwy, zgorzelowa plamistość (askochytoza) - s.cz.
azoksystrobina, difenokonazol
(Ortiva Top 325 SC, Scorpion
325 SC);
askochytoza - s.cz. chlorotalonil (Gwarant 500 SC);
szara pleśń, zgnilizna twardzikowa - s.cz. fluopyram, trifloksystrobina (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, piraklostrobina (Signis Bis 33 WG, Signis
Max 33 WG, Signum 33 WG,
Spector 33 WG).
Bobik – zgorzel siewek (fuzarioza 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, czekoladowa 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 gatunki grzybów) - s.cz. metalaksyl-M, cymoksanil, fludioksonil
(Wakil XL 325 WG).
Łubiny (żółty, biały i wąskolistny) – 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, mączniak 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

dr inż. Tomasz R. Sekutowski
IUNGl - PIB w Puławach
Zakład Herbologii i Technik
Uprawy Roli we Wrocławiu
(Maxim 025 FS);
antraknoza - s.cz. prochloraz
(Prokarb 450 EC);
szara pleśń, rdza, askochytoza, brunatna plamistość liści
- s.cz. boskalid, piraklostrobina (Signis Bis 33 WG, Signis
Max 33 WG, Signum 33 WG,
Spector 33 WG);
szara pleśń, zgnilizna
twardzikowa, askochytoza, zgorzelowa plamistość,
mączniak prawdziwy - s.cz.
cyprodynil, fludioksonil (Switch 62,5 WG).
Soja – zgnilizna twardzikowa, cerkosporioza (chwościk
soi), purpurowa cercosporioza,
antraknoza - s.cz. azoksystrobina, difenokonazol (Amistar
Gold, Amistar Gold Max,
Angle);
szara pleśń, zgnilizna
twardzikowa, zgorzel siewek
(fuzarioza siewek) - s.cz. fludioksonil (Geoxe 50 WG, Maxim
025 FS);
antraknoza, askochytoza,
fuzariozy, brązowa plamistość
liści - s.cz. tiofanat metylowy (Bajlando 500 SC, Sintop
500 SC, Tiofan 500 SC, Tiptop
500 SC, Topsin M 500 SC).
Bób – szara pleśń, zgnilizna
twardzikowa - s.cz. fludioksonil (Geoxe 50 WG);
mączniak prawdziwy - s.cz.
siarka (Siarkol 80 WG, Siarkol
800 SC, Siarkol Bis 80 WG);
askochytoza, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, plamistość 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 twardzikowa, askochytoza, zgorzelowa plamistość, mączniak
prawdziwy - s.cz. cyprodynil, fludioksonil (Switch
62,5 WG).
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Herbicydowe
nowości
w kukurydzy

Wykonaj odkrywki glebowe

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

Plantatorzy kukurydzy zyskają
nowe możliwości zwalczania
chwastów.
Firma INNVIGO, dołącza
do swojego portfolio preparatów przeznaczonych do stosowania w tej uprawie dwa
herbicydy – Metos 960 EC
oraz Tiff 040 OD.
Pierwszy z preparatów,
Metos 960 EC, to herbicyd
przeznaczony do użycia bezpośrednio po siewie kukurydzy (BBCH 00) lub tuż po
wschodach roślin, do fazy
4 liści (BBCH ≤14). Elastyczny termin stosowania preparatu daje możliwość wyboru
optymalnego momentu aplikacji w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków
glebowych – przede wszystkim
suszy. Substancją aktywną
produktu Metos 960 EC jest
S-metolachlor, związek z grupy
chloroacetoanilidów. Środek
działa selektywnie i układowo, powodując hamowanie
kiełkowania i rozwoju siewek
chwastów. Dzięki temu są one
niszczone zarówno przed
wschodami, w czasie wschodów, jak i tuż po nich. Metos
960 EC skutecznie eliminuje
chwastnicę jednostronną, palusznika krwawego, psiankę
czarną i włośnicę zieloną.

Tiff 040 OD jest preparatem
do powschodowego zwalczania chwastów, stosowanym od
fazy 1 do 7 liści kukurydzy
(BBCH 11-17). Jego substancją aktywną jest tifensulfuron
metylowy, pochodna triazynylosulfonylomocznika. To herbicyd 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, rumian polny, rumianek pospolity, tasznika pospolitego oraz
tobołki polne. Herbicyd ten
wykazuje największą skuteczność w stosunku do młodych,
intensywnie rosnących chwastów w fazie 4-6 liści. Warto
podkreślić, że Tiff 040 OD to
unikalny herbicyd zawierający
wyłącznie tifensulfuron metylowy, a zarazem jedyny środek
z tą substancją aktywną do
stosowania w kukurydzy.
Źródło: RedM Małgorzata Pałasz
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Larwa lenia (fot.P. Strażyński)

Drutowiec (fot. P. Bereś)

Rolnica (fot. P. Bereś)
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 łokasia garbatka, które okazyjnie
mogą pojawić się na plantacjach kukurydzy.
Gdy wysieje się kukurydzę, nie ma już możliwości
wpływania na populację
tych szkodników. To ważna

informacja, gdyż szkodniki te
bardzo często występują na
polach placowo, więc uszkodzenia, jakie powodują, także
mają taki charakter. To z kolei
sprawia, że są trudne do zauważenia, zwłaszcza na większych areałach.
Do wykrywania zimujących
w glebie szkodników, z których
drutowce i pędraki mają kilkuletni cykl rozwojowy, wykorzystuje się tzw. odkrywki

glebowe. Ich wykonanie przypomina typowe pobieranie
gleby do analiz glebowych,
jakie większość gospodarstw
wykonuje pod kątem planowania 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 najmniej 32 odkrywki glebowe.
W celu obliczenia przeciętnego 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 pozwalający wykryć miejsca obecności
szkodników w glebie.
Co można zrobić w przypadku wykrycia obecności szkodników kukurydzy na polu?

Jeśli jest ich bardzo dużo,
można podjąć decyzję o niewysiewaniu kukurydzy na
danym polu. Można też ją
wysiać, ale np. zaprawić dostępną w 2020 roku owadobójczą zaprawą nasienną. Można
także zwiększyć normę wysiewu ziarna (np. o 10%), aby
ograniczyć późniejsze straty
w plonach, powstałe wskutek
żerowania tych szkodników.
Na plantacjach, na których
wykryje się szkodniki glebowe, warto wdrożyć całosezonowy monitoring, zwłaszcza
miejsc pojawu uszkodzeń. Na
początku sprawdza się je, po
prostu wchodząc w łan. Później, gdy kukurydza podrośnie, dobrym rozwiązaniem
jest obserwacja pól z powietrza,
np. z wykorzystaniem dronów
lub wiatrakowców (na wielkich
obszarach).
Systemy teledetekcyjne
umożliwiają dokładne określenie miejsc powstania uszkodzeń roślin na plantacjach,
co w późniejszym czasie pozwala np. na skupienie działań 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 szkodnikami roślin.
Źródło: Nonoproblemo,
Alicja Sidorowicz
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Efektywne nawożenie kukurydzy
Wiele czynników ogranicza potencjał plonotwórczy 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, decydujących o powodzeniu w tej
uprawie jest nawożenie azotem.
Roślinie tej należy stworzyć
komfortowe warunki, by efektywnie mogła korzystać z azotu
zarówno zawartego w glebie,
jak i pochodzącego z nawozów. Przy omawianiu zagadnień związanych z pobieraniem
azotu, nie można pominąć
kwestii związanych z odżywieniem plantacji fosforem,

potasem, magnezem, siarką,
borem i cynkiem, gdyż pierwiastki 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 ciemozielonej, na zdecydowanie
jaśniejszą. Brak tego pierwiastka prowadzi do zahamowania
tempa wzrostu łodygi, radykalnego jej skrócenia, co jest
przyczyną skarlenia całej plantacji. Dlatego bardzo ważne jest
ustalenie odpowiedniej dawki
azotu, pamiętając, iż opóźnienie jej zastosowania może

skutkować większą zawartością
wody w zbieranym plonie.
Aby ustalić potrzeby pokarmowe kukurydzy, a tym samym
dawkę nawozów azotowych,
należy wykonać analizę w oparciu o zawartość przyswajalnych
form azotu w glebie oraz wielkości spodziewanych plonów.
Standardowo oszacowaną wielkość dawki dzieli się na dwie
części. 50-70% zadaje się przedsiewnie, a pozostałą pogłównie,
najczęściej w stadium 4-go liścia właściwego tak, by azot był
dostępny dla roślin w okresie
największego zapotrzebowania.
Wielu plantatorów ogranicza
się jednak tylko do nawożenia
przedsiewnego. Zastosowanie

dawek dzielonych standardowych nawozów jest korzystniejsze, bowiem efektywność
wykorzystania tego pierwiastka jest wyższa w przypadku
zadawania nawozów w dawkach rozłożonych w czasie. Do
nawożenia kukurydzy rolnicy
standardowo stosują roztwory
saletrzano-mocznikowe. Ich
płynna formulacja, możliwość wykorzystania i przedsiewnie i pogłównie, a przy
tym na wszystkich rodzajach
gleb sprawia, iż ta technologia cieszy się popularnością
i jest powszechnie stosowana. W przypadku korzystania
z technologii RSM możliwa jest
teraz pojedyncza aplikacja bez

uszczerbku na efektywności
dokarmiania dzięki wydłużonemu, ciągłemu zaopatrzeniu
roślin w azot, zgodnie z ich
zapotrzebowaniem. Taką możliwość gwarantuje zastosowanie
NovaTec ® One, stabilizatora
opartego na inhibitorze nitryfikacji DMPP, który zaleca
się stosować łącznie z płynnymi nawozami azotowymi.
Jego użycie zapewnia znaczne
ograniczenie wymywania azotu
i harmonijne, ciągłe zaopatrywanie roślin w ten pierwiastek,
nawet przez kilkanaście tygodni od aplikacji. Dodatkowo
zapewnia lepszy rozwój systemu korzeniowego, a w efekcie
wzrost plonu i poprawę jego

jakości. Ponadto minimalizuje
przejazdy na polu, co ma znaczenie proekologiczne, a także
ekonomiczne. W uprawie kukurydzy wystarczy zaledwie
jedna aplikacja azotu przy zastosowaniu tego rozwiązania.
Stabilizuje on formę amonową
tego pierwiastka oraz obniża
pH ryzosfery, co gwarantuje 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 kilkuprocentowy wzrost plonu
w porównaniu z zastosowaniem
standardowych technologii.
Anna Rogowska

Metodus na chwasty w kukurydzy
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Przełom w ochronie herbicydowej kukurydzy.
W zaleceniach dotyczących
ochrony herbicydowej kukurydzy upowszechniły się cztery
systemy postępowania. Pierwszy model, przedwschodowy,
polega na aplikacji wybranego
środka do trzech dni po siewie.
Druga opcja to wykonanie zabiegu powschodowego w fazie
3-4 liści. Trzeci system ma charakter sekwencyjny i obejmuje
przedwschodowe oraz powschodowe zastosowanie herbicydów. Natomiast w czwartej
opcji, również sekwencyjnej,
przeprowadza się zabieg wczesnopowschodowy i późnopowschodowy, do fazy 5-6 liści.
W przypadku rozwiązań dwuetapowych dobór preparatu do
korekty zależy od tego, jakie
chwasty nie zostały zwalczone
w pierwszym zabiegu. Zdaniem
ekspertów systemy sekwencyjne
są najbardziej korzystne z perspektywy biologicznej, ale też
ekonomicznej, a ponadto są
bezpieczniejsze dla kukurydzy.
Jak w praktyce pokazały
ostatnie lata, abiotyczne warunki stresowe mogą utrudnić czy wręcz uniemożliwić

przeprowadzenie aplikacji herbicydów – zarówno przedwschodowo, jak i powschodowo czy
późnopowschodowo. Tu pojawia się dylemat, ponieważ
z jednej strony w etykietach
herbicydów można znaleźć
wyraźne ostrzeżenie, żeby nie
stosować ich w warunkach stresu. 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 niebezpieczny dla kukurydzy.
W naszym rejonie geograficznym coraz częściej obserwowane jest zjawisko kompensacji
chwastów w ekosystemach kukurydzianych. Gatunki, które
do tej pory nie występowały
albo występowały w niewielkim nasileniu, w tej chwili
pojawiają się w masowej ilości, tworząc pokrycie dywanowe. Najczęściej to są chwasty,
w przypadku których herbicydy
wykazują tzw. luki biologiczne,
czyli nie eliminują ich – dlatego
tym bardziej nie jest zalecane

stosowanie jednokrotnego zabiegu herbicydowego.
Odnotowywane są też sytuacje 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 występuje obecnie w znacznie większym nasileniu – czy też roślin
z rodziny wiechlinowatych, np.
włośnic sinych, włośnic zielonych, paluszników krwawych.
Niestety w ich przypadku stosowane dotychczas herbicydy nalistne okazują się nieskuteczne.
Kolejna trudność wiąże się
z odpornością chwastów na herbicydy. Zdarza się, że rolnicy
decydują się na zasiew kukurydzy na stanowiskach, gdzie
wcześniej rosły zboża i również
występował ten problem. Jednak uprawa kukurydzy nie
sprawi, że profil glebowy zostanie oczyszczony z danych

chwastów i zlikwidowany będzie ich bank nasion. Np. wyniszczenie niektórych gatunków
traw odpornych jest właściwie
niemożliwe, ponieważ dostępne
na rynku preparaty nie działają
na nie, a zastosowanie graminicydów 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 preparat Metodus 650 WG, unikalny trójskładnikowy herbicyd
od INNVIGO, przeznaczony
do stosowania doglebowego.
Środek ten zawiera terbutylazynę, mezotrion i izoksaflutol – substancje należące
do dwóch różnych grup chemicznych, o odmiennym
sposobie działania na chwasty. – To pierwszy trójskładnikowy produkt INNVIGO
do kukurydzy i pierwszy tak
naprawdę przedwschodowy
– mówił Andrzej Brachaczek.
– Nawet ograniczone dawki tego preparatu, stosowane

przedwschodowo w systemie
sekwencyjnym, a potem dobrze
dobrany preparat nalistny będą
na pewno stanowić lepsze, skuteczniejsze rozwiązanie niż jednokrotne stosowanie zabiegu
późnopowschodowego.
Herbicyd Metodus 650 WG
zwalcza chwasty jedno- i dwuliścienne, takie jak chwastnica jednostronna, fiołek polny,
gwiazdnica pospolita, jasnota
purpurowa, komosa biała, rdestówka powojowata, samosiewy
rzepaku, tobołki polne, tasznik
pospolity. Środek może być stosowany jednokrotnie w sezonie
wegetacyjnym, w rekomendowanej dawce 0,5 kg/ha (na 200250 l/ha wody) w przypadku
zabiegów sekwencyjnych. Aplikacja 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 Asystent+. Substancje aktywne tych
herbicydów doskonale uzupełniają się w zwalczaniu bardzo
szerokiej gamy chwastów.

Drugim nowym herbicydem
do zastosowań przedwschodowych i wczesnopowschodowych
jest Metos 960 EC, zawierający
s-metolachlor. Jest to substancja
wyjątkowo skuteczna w zwalczaniu chwastów prosowatych,
przede wszystkim chwastnicy
jednostronnej, włośnicy zielonej, palusznika krwawego
oraz niektórych chwastów
dwuliściennych np. psianki
czarnej. Jego dodatkową zaletą
jest długie działanie odglebowe i zabezpieczanie plantacji
przed wtórnym zachwaszczeniem. Natomiast jeśli chodzi
o preparaty polecane do powschodowego zabiegu korygującego, 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 INNVIGO, czyli Tiff 040 OD (tifensulfuron metylowy).
Źródło: RedM,
Małgorzata Pałasz
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

REKLAMA

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

www.innvigo.com

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.

Przed nami nowe metody uprawy
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W Polsce otwarto ośrodek badawczy zajmujący się uprawą pasową.

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

Różniak, natomiast sama inwestycja powstała przy wsparciu
udzielonym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
W obliczu klęsk żywiołowych oraz ocieplania się klimatu światowe rolnictwo stoi
przed niezwykłym wyzwaniem
– jak przy coraz mniejszej ilości

wody i pogarszającym się stanie gleb
utrzymać wysoki
poziom i jakość produkcji żywności? Odpowiedzią na to jest
uprawa pasowa, polegająca na ograniczeniu liczby przejazdów
po polu do jednego,
w trakcie którego
w ykony wane są
wszystkie czynności
agrotechniczne związane z uprawą roli,
nawożeniem przedsiewnym i siewem.
Jej istotą jest głębokie
spulchnianie gleby w wąskich
pasach stanowiących łącznie
nie więcej niż 1/3 powierzchni pola, na którym pozostaje
ponad 50% resztek roślinnych.
Uprawa ta łączy w sobie korzystne elementy uprawy tradycyjnej z systemem no-tillage.
Centrum Badawczo-Rozwojowe Agro – Środki – Technika
– Technologia będzie jednym
z najnowocześniejszych tego

typu ośrodków na świecie, specjalizującym się w kompleksowym badaniu i rozwoju tej
technologii.
– Naszą misją jest wprowadzanie do rolnictwa technologii opartych na solidnych
fundamentach nauki wynikających z systematycznych
badań i prac rozwojowych realizowanych przez światowej
klasy naukowców i praktyków.
W przeciągu trzech lat zamierzamy stworzyć rozwiązania,
które zrewolucjonizują branżę
rolniczą oraz pozwolą na redukcję nakładów energii i emisji CO2 do atmosfery, a także
zminimalizują negatywny
wpływ działalności człowieka
na środowisko naturalne. Podczas prac bierzemy pod uwagę
bieżące warunki glebowe oraz
klimatyczne – mówi Marek
Różniak, twórca Centrum
Badawczo-Rozwojowego.
W laboratoriach Centrum
Badawczo-Rozwojowego zespół ekspertów będzie prowadził badania w trzech

obszarach: technologii strip-till, zabiegach nalistnych
oraz poprawie żyzności gleby, by dostosować technologie i metody uprawy roślin do
aktualnych warunków klimatycznych i agrarnych, które
wciąż się zmieniają.
Szczegółowe obszary badań
i prac rozwojowych zaplanowanych w polskim ośrodku
obejmują opracowywanie,
doskonalenie, walidację oraz
przygotowanie do wdrażania
i komercjalizacji innowacyjnych środków do produkcji rolnej, techniki rolniczej
i technologii uprawy roślin.
W pierwszym obszarze badań eksperci będą doskonalili
technologię jednego przejazdu, a także poszerzali gamę
uprawianych gatunków roślin
i elementów ich technologii
oraz czynności agrotechnicznych. W drugim będą prowadzone badania nad zabiegami
nalistnymi, m.in. zwiększeniem wydajności roślin i poprawą jakości plonów poprzez

Ponadczasowe urządzenia

opracowanie nowych oraz rozwój istniejących wysokiej jakości preparatów zmieniających
właściwości wody do zabiegów
agrochemicznych, nawozów
dolistnych i biostymulatorów.
W trzecim, ostatnim zakresie prac badawczych, eksperci będą opracowywali składy
i formuły mikrogranulatów
nawozowych do uprawy roślin
rolniczych i warzyw polowych
oraz określali efekty ich zastosowania w agrotechnice roślin.
Już teraz rozwiązania tworzone w Śmielinie – w szczególności siewniki marki Mzuri
– spotykane są na 4 kontynentach. Ambicją Centrum jest
wprowadzanie na rynek światowy najnowocześniejszych
rozwiązań łączących najwyższą wydajność produkcji rolnej
z ekologią – szczególnie w trudnych warunkach agrarnych
i pogodowych.
Źródło: Agencja Face it!
Magdalena Pytkowska
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

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

Nie inaczej jest z separatorem M 502. Na temat tej
maszyny rozmawiamy z Wiceprezesem Zarządu POM w Augustowie Sp. z o.o. - Czesławem
Ostaszewskim.
Czystość przechowywanych nasion ma ogromne
znaczenie dla ich późniejszej jakości. Już starożytni je odwiewali, a metoda

oczyszczania za pomocą pędu
powietrza jest mimo upływu
wielu wieków – wciąż najważniejsza. Jak się zmieniła?
Sama idea i zasada działania
rzeczywiście nie uległa zmianie, natomiast konstrukcja
i precyzja wykonania oraz
pracy zmieniły się zasadniczo.
Z biegiem lat opracowano wiele nowych metod czyszczenia

i separacji ziarna, jednak rzeczywiście metoda powietrzna jako niezwykle skuteczna
i tania jest najczęściej wykorzystywana przy czyszczeniu
wstępnym.
Czy ziarno należy czyścić
jedynie przed przechowywaniem, czy później przy zaprawianiu ponownie?
Czyszczenie ziarna przed
przechowywaniem jest jednym
z podstawowych zabiegów po
jego zbiorze. Oddzielenie od
ziarna plew, cząstek kłosów,
łodyg, chwastów, ziaren chwastów, pyłu i pośladu, czyli materiału lżejszego od materiału
czyszczonego, w znaczący sposób wpływa na jakość ziarna
po przechowywaniu. Szczególnie zalecane jest przy załadunku silosów przenośnikiem
pneumatycznym, ponieważ
lżejsze frakcje koncentrują się
w jednej części silosu, co powoduje szereg niekorzystnych
zjawisk jak np. gorsza przepuszczalność, wzrost wilgotności czy procesy gnilne. Ale nie
tylko, czyszczenie zastosowane

przed suszeniem czy zaprawianiem zwiększają skuteczność
tych zabiegów i ich wydajność,
co daje wymierne korzyści
finansowe.
Separator M 502 to nowoczesny odpowiednik wialni
typu „młynek” czy to coś
jeszcze?
To przede wszystkim ceniona na ryku krajowym i zagranicznym 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 producentem takich maszyn
rolniczych jak: rozsiewacze
nawozów, brony zębowe, rozdrabniacze bijakowe, zamiatarki, urządzenia pompujące do
cieczy, całej gamy przenośników pneumatycznych z napędem elektrycznym i od wałka
WOM oraz ślimakowych z napędem hydraulicznym i elektrycznym. Separatory nasze
już na etapie projektowania

zostały przystosowane do bezpośredniej współpracy z tymi
przenośnikami.
Które przenośniki – jeśli
chodzi o wydajność i gabaryty – byłyby najlepsze do
współpracy z nim?
Separator M 502 posiada
wydajność 15 t/h ziarna pszenicy, 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 hydraulicznych T 206/5 i T 458 oraz
z pneumatycznych z napędem elektrycznym modele T
207/1, T 207/2, i T 450, natomiast z napędem od WOM ciągnika model T 450/1. Nie ma
tu znaczenia jaki rodzaj przenośnika zastosujemy do załadunku, a jaki do rozładunku,
wynika to tylko i wyłącznie
z indywidualnych uwarunkowań 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 większej niż M 502. Drugi to model
M 502/2, czyli wersję mobilną separatora M 502 sprzężoną ze zmodyfikowanym
przenośnikiem ślimakowym
T 206/4. Oczywiście posiadamy przenośniki ślimakowe i pneumatyczne o takiej
i jeszcze większej wydajności.
W czym taki kompaktowy
separator jest lepszy od dużych maszyn czyszczących?
Jakie jest jego typowo projektowe przeznaczenie?
Wykorzystanie tego modelu pozwala na bezpośrednie
wstawienie go w istniejący
ciąg transportowy bez zastosowania dodatkowych urządzeń. Sprzężony z separatorem
przenośnik ślimakowy umożliwia jego zasyp bezpośrednio
z przyczepy transportującej
ziarno z pola, a dzięki zwartej
konstrukcji i czterokołowemu
podwoziu manewrowanie nim
jest bardzo łatwe.
Rozmawiała Alicja Szczypta.

Historia maszyn zielonkowych CLAAS
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Od supłacza do najnowocześniejszych przyczep wielozadaniowych.

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 zielonkowych marki CLAAS.
Rok 1921 to jedna z ważniejszych dat w historii CLAAS,
ponieważ wtedy ręcznie wykonane supłacze do snopowiązałek zaczęły być produkowane
seryjnie i stały się podzespołem większych maszyn montowanych w Harsewinkel
w Niemczech. Najprawdopodobniej inspiracją do konstrukcji supłacza (mechanizmu
wiążącego w wiązałce) była
zasada działania maszyny do
szycia. Igła maszyny przebija
materiał i błyskawicznie tworzy małą pętelkę na przesuwających się tekstyliach. CLAAS
opracował hak supłacza z częściowo ruchomą wargą górną.
Dzięki temu wbudowanemu
elementowi możliwe było
wykorzystanie sznurka o dowolnej 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 nastąpił 31 lat później, w 1965 r.,
kiedy z zakładów w Bad Saulgau – dawnych zakładów Bautz
– wyjechała pierwsza przyczepa 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 samojezdna sieczkarnia CLAAS.
Natomiast w 1976 r. z taśmy

produkcyjnej wyjechała pierwsza prasa zwijająca o nazwie
ROLLANT.
W latach 80. i 90 CLAAS
stanowczo wyznacza kierunki rozwoju pras. Na początku
lat 80. został wprowadzony
opatentowany system owijania 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. pierwszej na świecie pracującej bez
przerwy prasy zwijającej CLAAS ROLLANT RAPID 56, wyposażonej w komorę wstępną.
Model ten eliminował konieczność zatrzymywania podczas
wiązania balotów okrągłych.
W 1988 r. powstała pierwsza
duża prasa kostkująca marki
QUADRANT. Sześć lat później
na polach pojawiły się prasy
zmiennokomorowe CLAAS VARIANT. Od początku
wyróżniają się one wyjątkową
technologią przepływu materiału – rotor wprowadza bele
w ruch wraz z pasami komory
prasującej. W 1996 r. CLAAS
ROLLANT świętował wyprodukowanie 55 555 egzemplarzy
pras stałokomorowych.
W przypadku przyczep na
początku lat 80. XX w. dominował CLAAS SPRINT, który
charakteryzował się bardzo
dużą wydajnością przy zbiorze. Jednak zaprezentowany
w 1998 r. QUANTUM wyznaczył całkiem nową skalę
dla tego typu maszyn. Jako
że ekonomika rolnictwa zależy w dużym stopniu od obciążenia maszyn, od 2007 r.
CLAAS intensywnie pracował nad koncepcją przyczepy wielozadaniowej, którą
można wykorzystywać przez
cały rok. W 2009 r. swoją
premierę miała przyczepa
CARGOS 9000. Pięć lat później na rynku pojawiła się
seria mniejszych CARGOS
8000 z wieloma nowymi

rozwiązaniami. Równolegle
do wprowadzenia przyczep do
transportu sieczki CARGOS
700 na nowo opracowano również CARGOS 9000. CARGOS
8000 także otrzymał zupełnie
nowe funkcjonalności. W ten
sposób CARGOS stał się najnowocześniejszą przyczepą
wielozadaniową na rynku.
– Przyczepy wielozadaniowe zostały wyposażone w innowacyjne rozwiązania, aby
jak najbardziej zwiększyć ich
wydajność. Poprzez możliwość
wymontowania zespołu załadunku i walców dozujących
można szybko przebudować
przyczepę wielozadaniową na
przyczepę do transportu sieczki. Dzięki temu rozwiązaniu
zwiększamy masę użytkową
przyczepy o 3 tony – mówi Paweł Baurycza z CLAAS Polska.
Wspomniana wyżej fabryka w Bad Saulgau to serce
produkcji maszyn do zbioru
zielonek. Powstają tam również wszystkie najważniejsze
komponenty do sieczkarni JAGUAR. Wyjątkiem są prasy.
W tym przypadku ważną rolę
odgrywa fabryka we Francji,
w miejscowości Woippy. Wytwórnia zajmuje się produkcją
mieszaną pras. Sformułowanie
„produkcja mieszana” oznacza, że każdy rodzaj prasy
może być wytwarzany każdego dnia.
Obecnie w skład maszyn
do zbioru zielonek CLAAS
wchodzą następujące produkty: kosiarki DISCO i CORTO,
przetrząsacz VOLTO, zgrabiarka LINER, prasa zmiennokomorowa VARIANT, prasa
stałokomorowa ROLLANT
oraz wspomniana wyżej przyczepa samozbierająca CARGOS i QUANTUM.
Kupując maszynę do zbioru
pasz, możesz wygrać ciągnik
CLAAS. Wszystko w Twoich
rękach!
Bazując na wieloletniej tradycji i dużym doświadczeniu
w wytwarzaniu produktów

rolniczych, oddział CLAAS
Polska przygotował dla swoich
klientów wyjątkową, dotychczas niespotykaną promocję,
w której można wygrać ciągnik 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 promocji: kosiarka, przetrząsacz,
zgrabiarka, prasa zmiennokomorowa, prasa stałokomorowa
lub przyczepa samozbierająca.
Uczestnicy konkursu otrzymają do rozwiązania test
REKLAMA

jednokrotnego wyboru składający się z 10 pytań dotyczących
marki i produktów CLAAS.
Wszystkie odpowiedzi na pytania można znaleźć na stronie
www.claas.pl. W trakcie rozwiązywania testu mierzony będzie czas – od rozpoczęcia do
udzielenia ostatniej odpowiedzi przez zalogowanego uczestnika. W pierwszej kolejności
decydująca jest poprawność,
a w drugiej szybkość. Troje uczestników z najwyższą
liczbą poprawnych odpowiedzi
oraz najkrótszym czasem ich
udzielenia zostanie laureatami.
Nagrodą główną jest ciągnik CLAAS ELIOS 230, który jest wyposażony w silnik
4-cylindrowy o mocy 92 KM

REKLAMA

i sprawdzi się w wielu pracach
polowych. Traktor wyróżnia
się bardzo małym promieniem skrętu (3,47 m), dzięki
czemu jest zwrotny i doskonale sprawdzi się w zagrodzie.
Ponadto mała wysokość ciągnika 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
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Nowalijki, czyli
smak wiosny

Wiele obaw konsumentów
dotyczących nowalijek jest zupełnie
nieuzasadniona.
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Nowalijki to młode, wiosenne warzywa, które nie
tylko swoim świeżym smakiem i aromatem wzbogacają nasze wiosenne menu, ale
przede wszystkim dostarczają
mnóstwa składników mineralnych, witamin oraz błonnika.
Cieszymy się ich smakiem, ale
wciąż wielu z nas zastanawia
się, w jaki sposób są uprawiane i czy warto po nie sięgać?
Chrupiące rzodkiewki, marchewki i młode ziemniaki, jędrne pomidory oraz mnóstwo
aromatycznych sałat i ziół, takich jak szczypiorek czy natka
pietruszki – to smaki, które pomogą wzbogacać przyrządzane
dania. Sezon na te warzywa
trwa 2-3 miesiące od marca do
maja/czerwca. Młode odmiany
warzyw są wartościowym źródłem substancji odżywczych
i witamin, które wspomagają
prawidłowe funkcjonowanie
organizmu. Dlatego też, podobnie jak pozostałe warzywa, nowalijki mogą stanowić
element zrównoważonej codziennej diety, opierającej
się na minimum 5 porcjach
warzyw i owoców. Co więcej,
taką codzienną porcję mogą
stanowić również soki z ulubionych owoców bądź warzyw
– już szklanka soku dziennie
(ok. 200 ml) pomoże uzupełnić dietę w potrzebne mikro
i makroelementy oraz antyoksydanty niezbędne w prawidłowym funkcjonowaniu
organizmu.
Nowalijki możemy uprawiać

samodzielnie w przydomowym
ogródku, a nawet w doniczce na parapecie, jednak wiele
osób zastanawia się, jak uprawiane są one na skalę przemysłową, skoro dostępne są
często już w przedwiośniu,
kiedy to temperatura nie jest
zbyt wysoka, a nasłonecznienie ograniczone. Otóż warzywa 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 nadmiernym nawożeniem albo zwiększoną ilością środków ochrony
roślin. Roślina otrzymuje tylko
tyle substancji potrzebnych
do wzrostu, ile jest w stanie
przyjąć. Dlatego nieuzasadnione są obawy, że nowalijki są
„przenawożone” lub ich wzrost
jest sztucznie przyspieszany.
Sięgając po ulubione nowalijki wybierajmy te jak najświeższe – nie powinny być
zwiędnięte ani uszkodzone,
mieć przebarwień czy nalotów. Kupujmy je na bieżąco
bez robienia zapasów. Jeżeli nie
spożyjemy kupionych warzyw
od razu, powinniśmy zwrócić uwagę na ich prawidłowe
przechowywanie – najlepiej
w lodówce owinięte wilgotną czystą ściereczką – unikajmy natomiast trzymania
ich w szczelnych, foliowych

Nałożni- Ramię
ce bogaośmiortego
nicy
muzułmanina
Dowód
opłaty,
paragon

Pęk
zżętego
zboża
Kolega
dramatopisarza

Zimą
spada
poniżej
zera

23

Morska
lub
lądowa

24

Awantura
Rakieta
świetlna

Solenizantka
z3
marca

25

26

Taniec
towarzyski

16

Ptasie
zaloty

18
5

20

19

11
Brytyjski
pistolet
maszynowy

Przyjmuje życzenia
17 maja

Religijne
malowidło

22
Oktawian
August

Gazowany
napój

13
Krzew
przed
domem

Br dla
chemika

14

Ryzykowna,
lekkomyślna
wyprawa
Krzesło
monarchy

Potrafi
wykonać
podkowę

Rzeczywistość

12
Zatyczka
butelki

Japońskie
zapasy

Dźwiga
Oznaka,
odwasymptom
żniki

2

17

Imię
Kurosawy,
Resztka
świecy reżysera

Cykliczna forma
muzyczna
Model
Opla
... wydechowa
Wzruszenia,
silne
uczucia

Celofan
na czekoladzie

Piękna
panna

Źdźbła
roślin
zbożowych

Scena
bez
kurtyny

Słownik
encyklopedyczny

Przepływa przez
Bochnię
i Myślenice

Wśród
prac
rolnika

Ciasto
z bakaliami

www.raportrolny.pl

Rozło- Troszczeżyste
nie się,
zielsko
dbanie

Przegrywa z
dobrem

Kawał,
dowcip

Miejsce
walki
bokserskiej

Drapieżny
kot

7

Ptak,
kuzyn
pelikana

Wykaz,
lista
Rura do
wzmacniania
głosu
Muzułmański
władca

21

Biblijny
arcykapłan
żydowski

Wodny
na banknocie

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 26 utworzą rozwiązanie.
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torebkach. Właściwe przechowywanie nowalijek jest istotne, aby móc w pełni korzystać
z ich cennych właściwości
i wraz z początkiem wiosny
zadbać o nasz organizm dostarczając porcji cennych witamin 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.apetytnapolskie.com
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Warto odwiedzić fabrykę przed zakupem maszyny

TRAKTOR

oczy o wysokim poziomie
zaawansowania działania
fabryki, poznać system produkcji i kontroli jakości. Wycieczka rozpoczęła się w John
Deere Forum, gdzie przewodnik przedstawił nam krótką
prezentację związaną z historią fabryki i o perfekcyjnym
planowaniu logistyki (części
z magazynu EPDC trafiają bezpośrednio na linie produkcyjną do konkretnej maszyny)
– dodaje Szymon Kaczmarek,
który towarzyszył klientowi,
gdyż w czasie wizyty w fabryce
można poruszać się tylko ściśle
określonymi trasami z przewodnikiem i obowiązuje całkowity 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 chętnie korzystamy z maszyn
John Deere. Zielone ciągniki kupowaliśmy kolejno
w 2005, 2010 i 2017 roku
i jesteśmy bardzo zadowoleni, szczerze mówiąc jesteśmy
miłośnikami marki, mamy
też opryskiwacz i kosiarkę samojezdną John Deere.
Myśląc o zakupie nowej maszyny, na pewno John Deere
będzie miał pierwszeństwo.
Czujemy zaufanie do serwisu,
a dodatkowo obecność jednej
marki w parku maszynowym
znacznie ułatwia wykonywanie przeglądów sezonowych
i ewentualny serwis – uśmiecha się rolnik.
Pan Krzysztof prowadzi
gospodarstwo w okolicach
Grudziądza i obecnie, po
zmianach w strukturach dealerskich John Deere współpracuje z Agro-Siecią, od której
dzieli go zaledwie kilkadziesiąt
minut drogi. To ułatwia bieżącą współpracę i wsparcie ze

strony specjalistów.
W czasie wycieczki była
też okazja zobaczyć specjalne pomieszczenie, w którym
inżynierowie pracują nad poprawą produktu. Jest to punkt
programu, który nie znajduje się na trasie standardowej
wycieczki ze względu na ilość
osób i potrzebne skupienie
pracowników.
- W pracy naszych inżynierów pomaga trójwymiarowa
technologia, dzięki której
wirtualnie jesteśmy w stanie
„rozebrać” maszynę do ostatniej śrubki – dodaje Szymon
Kaczmarek.
Końcowym punktem oprowadzenia po fabryce była wizyta w „Muzeum ciągników
John Deere i Lanz” oraz „John
Deere Forum”, gdzie można
jeszcze raz obejrzeć nasze flagowe modele i kupić pamiątki.

CommandPro umożliwia też
łatwe sterowanie trybem pełzania. Operator maszyny może
także zaprogramować aż trzy
ustawienia prędkości i skorzystać z opcji tempomatu. Innowacją jest także możliwość
sterowania narzędziami połączonymi z ciągnikiem przez
ISOBUS za pomocą jednego
joysticka, którym kierujemy
całą maszyną.
W jaki sposób działa CommandPro? Omówmy przykładowo zastosowanie przycisków
ustawień prędkości jazdy. Narzędzie umożliwia operatorowi określenie dwóch ustawień
prędkości. Kierujący maszyną
powinien najpierw wybrać potrzebną prędkość, naciskając
przycisk ustawienia prędkości
1 lub 2. Po przesunięciu joysticka w prawo następuje aktywacja ustawienia prędkości,
która będzie stopniowo dostosowywana aż do osiągnięcia
zadanej wartości. Co ważne,
operator może także ustawić
maksymalną prędkość jazdy
za pomocą pokrętła regulacji prędkości lub w systemie
CommandCenter. Kierowca

ma także możliwość określenia
konkretnych ustawień prędkości podczas zmiany kierunku
jazdy. Przykładowo: ciągnik
jedzie do przodu z prędkością 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 podczas szybkiej zmiany kierunku
jazdy ciągnik przyspieszy do
5 km/h (3.1 mph) w przeciwnym kierunku.
Ciekawie rozwiązany został
także tryb pełzania. Po przesunięciu joysticka do zakresu
pełzania (w lewo) ciągnik jedzie bardzo powoli w wybranym kierunku. Prędkość jest
zależna od położenia dźwigni i może wynosić od 0 do
2 km/h (0–1.2 mph). Dla całego zakresu pełzania łatwo
także ustawić maksymalną:
5 km/h (3.1 mph) oraz minimalną prędkość wynoszącą
600 m/h za pomocą pokrętła
regulacji prędkości jazdy.
Z kolei sposób reakcji na
przyspieszenie został rozwiązany przy użyciu trzech diod
umiejscowionych w pobliżu

przycisków ustawień. Przy trybie płynnego przyspieszania
i zwalniania— świeci jedna
dioda. W przypadku standardowego nabierania prędkości
lub zwalniania — aktywne są
dwie diody. Przy szybkim przyspieszaniu i zwalnianiu świecą
wszystkie trzy lampki.
CommandPro to uniwersalne rozwiązanie ułatwiające pracę i poprawiające jej
wydajność. Podczas szkolenia
pracowników odnośnie najefektywniejszego używania narzędzia przydatny może okazać
się symulator jazdy dostępny
online pod adresem: https://
tiny.pl/tz5kh lub po zeskanowaniu kodu QR.
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Kupno maszyny rolniczej to dla zarządzających gospodarstwami zawsze bardzo ważny moment.

Inwestycja musi się zwrócić pod kątem finansowym,
ale też być gwarancją wysokiej jakości i bezawaryjności
w trakcie pracy. Z możliwości
wyjazdu do fabryki John Deere w Mannheim skorzystał
ostatnio Krzysztof Lutostański.
Wyjazdy do fabryk John

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

więcej, w specjalnym programie 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 organizuje konkursy, w których
jedną z nagród jest wyjazd do
fabryki wraz z zakwaterowaniem dla dwóch osób.
- Dzięki wyjazdowi zobaczyłem 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 ocenić, dlaczego efekt końcowy
jest tak dobry – mówi Krzysztof Lutostański.
- Pan Krzysztof miał okazję przekonać się na własne

CommandPro od niedawna dostępny jest także jako
uzupełnienie serii ciągników 7R oraz 8R/RT/RX. To
precyzyjnie zaprojektowana,
wielofunkcyjna dźwignia
umożliwiająca intuicyjne sterowanie układem jezdnym, układami hydrauliki zewnętrznej
ciągnika oraz systemami zdalnego prowadzenia maszyny.
Narzędzie zostało usytuowane
na wygodnym podłokietniku
CommandArm na prawo od
pozycji operatora. Skąd pomysł
na takie rozwiązanie?
- CommandPro to odpowiedź na konkretne potrzeby rolników, z którymi się

spotykamy na co dzień współpracując zarówno z mniejszymi, jak i największymi
przedsiębiorstwami. Praca na
polu trwa często kilkanaście
godzin i potrafi być naprawdę
wyczerpująca. Bezpieczne prowadzenie wymaga maksymalnego skupienia tym bardziej,
że operator rolniczej maszyny
musi zwracać uwagę na wiele parametrów i funkcji. Stąd
pomysł na to, by ułatwić rolnikom pracę i stworzyć uniwersalne narzędzie do sterowania
ciągnikiem oraz podłączonymi do niego dodatkowymi
maszynami. W efekcie tych
poszukiwań powstał joystick
CommandPro, który pozwala
w bardzo prosty sposób kierować 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 przycisków umożliwiających przypisanie do nich wybranych

funkcji i czynności. Joystick
zapamiętuje te ustawienia,
posiada także funkcję, która
umożliwia używanie różnych
ustawień dla różnych operatorów. Od teraz wszystkie te
udogodnienia dostępne są także w serii 7R oraz 8R/RT/RX.
CommandPro wyposażono
w przyciski ustawiania prędkości jazdy, przycisk reakcji
na przyspieszanie, pokrętło
regulacji prędkości, konﬁgurowalne przyciski i przełączniki kołyskowe, a także
przycisk aktywacji. Tryby pedałów i joysticka są aktywne
jednocześnie. Działanie tych
dwóch sposobów sterowania
reguluje prosta zasada: polecenie wyższej prędkości jest
zawsze nadrzędne. Z kolei
funkcja ActiveZero cały czas
utrzymuje prędkość wyjściową
0 km/h (0 mph) do momentu
wydania polecenia przyspieszenia, niezależnie od obciążenia lub prędkości obrotowej
silnika. Za pomocą tego narzędzia polecenie maksymalnej
i zerowej prędkości wydamy
za pomocą jednego ruchu
dźwigni do przodu lub do tyłu.

Źródło: John Deere
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Wiele
możliwości
w
jednym
ręku
Ergonomiczny i intuicyjny w obsłudze joystick.
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