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Kupić czy wynająć?

REKLAMA

Czy wszystkie potrzebne maszyny musimy mieć na własność?
Jako rolnicy jesteśmy nastawieni często na to, że maszynę chcemy mieć swoją,
na własność, a nie dzieloną
z kimś. Wynika to z zaszłości historycznych oraz tego,
że nasi rodzice i dziadkowie
przeciwni byli kolektywizacji i spółkom. „Co własne, to
własne” - mawiano. A może
właśnie w zmieniających się
czasach i warunkach gospodarowania, taka postawa już
nie jest słuszna? Rozmawiamy z Karolem Mullertem z firmy Claas.
Czy są jakieś plusy wynajmu maszyn rolniczych?
Ma to plus taki, że rolnik
pozbywa się dużego obciążenia
kredytowego, w porównaniu
do zakupu kredytowego, lub
nie mniejszej raty leasingu. To
pierwsza korzyść. Opłata za
najem jest niższa. Mówimy
tu o wynajmie długoterminowym, gdzie klient płaci tylko
za okres wynajmu, użytkowania maszyny.
Długoterminowy, czyli jaki?
Trzy-cztery lata w zależności
od maszyny.
Czy można na dłużej?
Na razie nie. W tej chwili
są to maksymalne okresy, bo
nie potrafimy ocenić, na ile
te maszyny będą się w takim
modelu zużywały. Na dzień
dzisiejszy dodatkową korzyścią jest to, że rolnik pozbywa
się problemów związanych
z odsprzedażą maszyny jeśli chciałby ja wymienić na
nową. Nie zapominajmy, że
wystawiając na sprzedaż własną maszynę musimy odebrać
setki telefonów, przeprowadzić mnóstwo rozmów, niekoniecznie przyjemnych, bo
nabywca chce jak najtaniej
kupić, a my – jak najdrożej
sprzedać. I to trwa, a w międzyczasie wartość maszyny
może się zmienić. W przypadku wynajmu maszyny
– przeciwnie – po upływie
okresu wynajmu mamy prawo nabycia nowej maszyny
na podobnych warunkach.
I wciąż jest to nowa maszyna.
A więc wynajem to przede
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wszystkim pozbywanie się
problemu.
Pozbywanie się problemu,
to jedno, ale w przypadku
np. kombajnu problemem jest
przechowywanie cały rok,
gdy kombajn pracuje tylko
kilka tygodni w roku. Czy
można wynająć go tylko na
okres żniw?
Niestety nie. Prawdą jest,
że używamy go tylko w tak
krótkim okresie, ale również
prawdą jest fakt, że w tym
okresie ta maszyna jest najbardziej potrzebna. I wówczas
potrzebujemy największą jej
wydajność. A więc mając nową
– roczną, dwuletnią, trzyletnią
– maszynę, mamy pewność, że
będzie ona w pełni sprawna.
Mając maszynę kilkunastoletnią, tej pewności nie mamy.
Mimo bardzo dobrej, a nawet rosnącej jakości komponentów i części maszyn,
maszyny 50-letnie radzą

sobie lepiej niż 20-letnie. Czy
wkrótce będziemy jeździli już
tylko rocznymi-kilkuletnimi maszynami w obawie
o awaryjność?
Myślę, że aż tak to nie będzie. Jednak jesteśmy na dobrej
drodze, by maszyny w rolnictwie były częściej wymieniane. Owszem, można jeździć
i pracować starą maszyną, ale
trzeba też spojrzeć na optymalizację kosztów i komfort.
Dzisiaj zależy nam nie tylko
na cenie maszyny, ale i na wydajności. Wiadomo, że starsze modele tej wydajności nie
mają, dzisiaj mamy rozwiązania służące komfortowi, od
klimatyzacji począwszy aż po
zdalną pracę.
Kiedyś się mówiło, że kombajn czy traktor kupuje się
na 20 lat i więcej, później
przyjmowało się czas eksploatacji i amortyzacji na poziomie 7 lat, teraz mówimy już

o okresach około 3-letnich.
A więc skraca się to w szybkim tempie, dlaczego?
Klienci, którzy decydują się
na wynajem maszyny, to są
ci, którzy będą chcieli zaraz
je znów wymieniać, bo chcą
iść z postępem technologicznym. Firma Claas ma mnóstwo
patentów, biuro projektowe
wciąż pracuje nad nowymi,
a każdy chciałby mieć maszynę
z roku na rok sprawniejszą.
Stąd przy założeniu, że co ok
2-3 lata pojawiają się naprawdę
spore zmiany w tych maszynach, klienci decydując się
na kilkuletni wynajem, mają
możliwość korzystać z coraz
nowszych technologii czyli większych wydajności za
każdym razem.
Jakich konkretnie maszyn
wynajem długoterminowy
dotyczy?
Wynajem dotyczy ciągników i kombajnów. Jeśli chodzi

o kombajny okres wynajmu
to 3 lata, a ciągniki – 3 lub
4. Wynajem w naszym kraju jest oferowany od 3 lat,
a w tym roku obserwujemy
gwałtowny wzrost liczby zapytań o to rozwiązanie.
A modele, które są w ten
sposób najczęściej użytkowane lub cieszące się największym zainteresowaniem?
Mniejsze czy większe? Jakieś
konkretne?
Pierwotnie sądziliśmy, że
będą to bardzo duże firmy
i bardzo duże maszyny. Rynek zweryfikował te przewidywania. Okazało się, że
jest zainteresowanie nawet
mniejszymi, coraz mniejszymi ciągnikami. Wynika to
z tego, że coraz mniejsi rolnicy indywidualni dostrzegają
korzyści w tym, że maszynę
mogą wynająć, użytkować,
oddać i zastąpić nową.
Rozmawiała Alicja Szczypta.
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ANWIL S.A. i Politechnika Warszawska podpisały porozumienie obejmujące współpracę w zakresie
działalności badawczo-rozwojowej.

Sygnatariusze zobowiązali
się do wzajemnej wymiany
doświadczeń w obszarze innowacji, nauki i biznesu z wymierną korzyścią dla obu stron
porozumienia.
W ramach zainicjowanej
współpracy podejmowane
będą również działania integrujące środowisko studentów
i pracowników ze szczególnym

uwzględnieniem praktyk studenckich i staży naukowych.
Co więcej, podpisane porozumienie przyczyni się do
powstawania prac inżynierskich, magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych. Ich
tematyka, będzie powiązana
z kierunkami studiów prowadzonymi w Politechnice, przy
jednoczesnym uwzględnieniu

potrzeb ANWILU w zakresie
wytwarzania, dystrybucji i obrotu energii elektrycznej oraz
cieplnej.
- Jest to kolejny krok, zapewniający dostęp do wiedzy
eksperckiej i nowoczesnego zaplecza badawczego. To ważne
w kontekście trwającej rozbudowy naszych mocy produkcyjnych – już w 2022 roku

Asystent rolnika

uruchomimy trzecią linię
produkcji nawozów w naszym
zakładzie. Chcielibyśmy, żeby
wśród nowych pracowników
nie zabrakło także pełnych
energii studentów oraz absolwentów Politechniki Warszawskiej - powiedziała Agnieszka
Żyro, prezes zarządu ANWIL S.A.
- Zaangażowanie przemysłu
w inicjatywy podejmowane
wspólnie z uczelniami zawsze
przynosi wymierne korzyści
w postaci rozmaitych wdrożeń,
które służą naszemu społeczeństwu. Współpraca z ANWIL S.A., jednym z najbardziej
nowoczesnych przedsiębiorstw
chemicznych w Polsce, jest dla
Politechniki Warszawskiej uczelni badawczej - szansą na
efektywne wykorzystywanie
wzajemnych doświadczeń.
Cieszę się, że nasi studenci
i pracownicy dzięki podpisanemu porozumieniu uzyskają
możliwość wymiany wiedzy
z cenionymi ekspertami, którzy wniosą wkład w rozwój

dziedzin realizowanych w naszej Uczelni - ocenił prof. dr
hab. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej.
ANWIL od wielu lat współpracuje z ośrodkami naukowo-badawczymi. Ta kooperacja
realnie przyczynia się do wdrażania kolejnych usprawnień
technologicznych. Podobne porozumienia podpisane zostały
m.in. z Wydziałem Chemicznym Politechniki Łódzkiej,
Wydziałem Mechanicznym
Politechniki Gdańskiej oraz
Politechniką Poznańską.
ANWIL S.A. należy do grona największych i najnowocześniejszych przedsiębiorstw
chemicznych w Polsce. Jest
producentem nawozów azotowych oraz jedynym polskim
producentem suspensyjnego
polichlorku winylu (nazwa
handlowa: POLAN VIL).
Przynależność do Grupy Kapitałowej ORLEN zapewnia
stabilność finansową, a współpraca z innymi spółkami Grupy - liczne efekty synergii.

ANWIL jest również jednym
z największych pracodawców
w regionie kujawsko-pomorskim. Dobór najlepszych ludzi i rozwój ich kompetencji
pozwala realizować ambitne
plany biznesowe.
Politechnika Warszawska
jest wiodącą w Polsce uczelnią
techniczną. W 2019 r. znalazła
się w gronie laureatów konkursu „Inicjatywa doskonałości uczelnia badawcza” Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
otrzymując status uczelni badawczej. Uczelnia aktywnie uczestniczy w krajowych i zagranicznych
programach badawczych, dysponując szerokim potencjałem
naukowo-badawczym w dziedzinie nauk technicznych tj.
wyspecjalizowanymi kadrami,
bazą badawczą oraz laboratoryjną na światowym poziomie.
Transfer technologii jest ważnym elementem misji uczelni
jako ośrodka innowacyjności
i przedsiębiorczości.

prawdopodobieństwo wylegnięcia. Dlatego korzystając z aplikacji trzeba wybrać klasę gleby na
jakiej została wysiana uprawa.
Co więcej, należy również podać
poziom nawożenia azotem oraz
zakładany plon. Jedną z najczęstszych przyczyn wylegania zbóż
jest właśnie zbyt duże nawożenie
roślin azotem, które bezpośrednio przekłada się na wspomniany
wzrost biomasy.
Ostatnią kwestią, jaką NieWylegaj bierze pod uwagę w kontekście oceny ryzyka, jest przebieg
pogody. I nie chodzi w tym
wypadku jedynie o prawdopodobieństwo wystąpienia intensywnych opadów czy wiatru,
które często pogłębiają zjawisko
wylegania. Istotna jest również
intensywność fotosyntezy, która
wpływa na efekt działania samego regulatora wzrostu.
Aplikacja NieWylegaj w swoich
obliczeniach uwzględnia aż dziewięć wspomnianych wcześniej
czynników. Przed końcowym
„kliknięciem” wyświetlany jest
ekran podsumowania, dzięki czemu raz jeszcze można spojrzeć na

wszystkie dane i w razie potrzeb
dokonać ostatnich korekt. Wynik
oceny ryzyka prezentowany jest
w wyjątkowo czytelny sposób,
nie pozostawiając użytkownikowi złudzeń względem tego, czy
działanie jest wymagane, czy nie.
Jeśli tak, aplikacja prezentuje informacje odnośnie do zalecanych
zabiegów dokrzewiania i regulacji
wzrostu. Rekomendacja obejmuje
zarówno nazwę wybranych preparatów, jak i dawkę. Tak przygotowany raport można za pomocą
jednego przycisku przesłać na
adres email w postaci pliku PDF.
Aplikacja NieWylegaj dostępna
jest do pobrania na telefony z systemami Android. Można z niej
również korzystać za pomocą
zwykłej przeglądarki internetowej – dostępna jest pod poniższym adresem: https://www.
syngenta.pl/niewylegaj. Nie trzeba przy tym zakładać żadnego
konta. Nie ma konieczności logowania. Dostępna jest za darmo
dla wszystkich użytkowników.

Źródło: ANWIL
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Nowe narzędzie ułatwiające prowadzenie gospodarstwa.
Jednym z najnowszych rozwiązań informatycznych ułatwiających prowadzenie gospodarstwa
jest mojeINFOPOLE, czyli kompleksowe narzędzie dla rolników
na urządzenia mobilne, opracowane przez specjalistów firmy
Syngenta.
Aplikacja mojeINFOPOLE pełni funkcję codziennego asystenta
każdego rolnika. Asystenta, który poinformuje o zagrożeniach
upraw roślinnych w danej okolicy, podpowie w jaki sposób
najlepiej je zabezpieczyć oraz
powiadomi czy warunki klimatyczne pozwalają na wykonanie
zabiegu ochronnego. Obsługa
aplikacji jest intuicyjna i wyjątkowo wygodna, a wszystkie
najważniejsze funkcjonalności
są dostępne w zasięgu kilku
kliknięć.
Jedną z głównych funkcjonalności mojeINFOPOLE są rzetelne
raporty o zagrożeniach upraw
roślinnych oparte na podstawie
danych ze stacji CelverFarm.
Monitorowany jest teren całego
kraju, a informacje podawane są
dla upraw zbożowych, rzepaku

i kukurydzy. Każde istotne zagrożenie jest opisane w obszernej bazie agrofagów obejmującej
chwasty, choroby grzybowe oraz
szkodniki.
Co więcej, mojeINFOPOLE
nie tylko informuje o zagrożeniach, ale również rekomenduje
konkretne rozwiązania w postaci preparatów Syngenta lub, co
warto podkreślić, substancji
czynnej rozwiązującej dany
problem. Aplikacja jest również
zintegrowana z ministerialnym
Rejestrem Środków Ochrony
Roślin, zatem korzystając z niej
można w wygodny sposób odszukać etykietę wybranego preparatu. Z kolei rozbudowany moduł
pogodowy ułatwia podjęcie decyzji o przeprowadzeniu zabiegu
ochronnego.
Wartościowym uzupełnieniem
powyższych funkcjonalności
jest zestaw kilku przydatnych
kalkulatorów rolniczych, które
znacznie przyspieszają codzienną pracę. Mowa o kalkulatorach
siewu, obsady, oprysku czy wilgotności kukurydzy.
Korzystając z mojeINFOPOLE

można również dokonać orientacyjnego pomiaru powierzchni
własnych pól z możliwością zapisu (pomiar na mapie satelitarnej
lub manualny – po okrążeniu
danego areału). mojeINFOPOLE to także doskonałe źródło
wiedzy na temat produktów,
promocji i strategii ochrony Syngenta. Ciekawym dodatkiem jest
także moduł społecznościowy
umożliwiający dodawanie zdjęć
własnych upraw.
Aplikacja dostępna jest do pobrania na telefony z systemami
Android oraz iOS. Przez miesiąc
korzystanie z niej jest w pełni
darmowe. Darmowy dostęp bez
limitów czasowych obowiązuje
dla członków Syngenta Agriclub.
Znacznie bardziej rozbudowanym narzędziem jest moduł
„NieWylegaj”, który umożliwia
ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia efektu wylegania zbóż.
Po przeprowadzeniu takiej kalkulacji aplikacja zarekomenduje
najlepszą strategię regulacji łanu.
Skuteczność działania nowego oprogramowania Syngenty
opiera się na połączeniu wiedzy

z informacjami na temat danej
plantacji. Użytkownik po uruchomieniu aplikacji wybiera gatunek
rośliny i wskazuje podatność odmiany na wyleganie. Przy czym
wiedza na temat podatności
odmiany na wyleganie nie jest
wymagana. Można skorzystać
z dostępnej listy odmian i wybrać
tę, która została wysiana na polu.
Kolejny krok to wybór konkretnej
fazy rozwojowej BBCH, w której
aktualnie znajduje się uprawa.
Dzięki tym informacjom oprogramowanie przygotuje rekomendacje odnośnie ew. zalecanych
produktów i zabiegu.
W dalszej kolejności użytkownik ocenia obsadę roślin po zimie
oraz wskazuje, czy uprawa według
jego wiedzy wymaga dokrzewiania, czy nie. Te informacje wykorzystywane są na dalszym etapie
podczas przygotowywania zaleceń.
Duży wpływ na kwestie wylegania ma sama gleba. Gleby
znajdujące się wyżej w bonitacyjnej klasyfikacji gruntów ornych
dłużej utrzymują wilgotność, co
przekłada się na większą ilość
biomasy. A to z kolei zwiększa
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HDS od Kärcher
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Urządzenia z podgrzewaniem wody.

W przeciwieństwie do metod
bezciśnieniowych, urządzenia
ciśnieniowe charakteryzują się
niskim zużyciem wody i większą
siłą czyszczenia. Wiele zalet mają
urządzenia wysokociśnieniowe
z podgrzewaniem wody, które
wykorzystują wodę podgrzaną
do 85°C. Urządzenia tego typu
oferowane przez firmę Kärcher,
oznaczone symbolem HDS mogą
pracować także w trybie czyszczenia parą. W tym trybie urządzenie eliminuje z czyszczonej
powierzchni wszelkie bakterie

i wirusy nieodporne na działanie wysokiej temperatury. Firma
Kärcher gwarantuje, iż jej maszyny typu HDS mogą stanowić
ważny element procesu dezynfekcji. Dodatkowo urządzenia te
wykazują doskonałą skuteczność
przy minimalnym zużyciu środka
czyszczącego, a w wielu przypadkach obywają się bez niego,
czyszcząc samą gorącą wodą lub
parą. Czyszczona powierzchnia
szybko wysycha, gdyż jest po myciu ciśnieniowym podgrzana.
Urządzenia wysokociśnieniowe

z podgrzewaniem wody mogą
podnieść temperaturę tej cieczy
z około 12°C do 155°C w trybie czyszczenia parowego. Woda
jest podgrzewana w kotle palnikowym w urządzeniu, które
posiada podwójnie skręcaną wężownicę grzewczą, co zapewnia
oszczędność miejsca i wysoką
wydajność grzewczą. Palnik niskoemisyjny może pracować na
zwykłym oleju opałowym lub
biodieslu. Alternatywnie, urządzenia te mogą być również wyposażone w kocioł elektryczny.

Niezwykłe rośliny
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Innowacyjna maska z roślin.

Prof. dr hab. Mohamed
Hazem Kalaji
Naukowcy z Instytutu Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
opracowali filtr powietrza wykorzystujący mieszaninę kilku
roślin, który skutecznie ochrania przed zarażeniem wirusami
i może być wykorzystany jako
osobista maseczka ochronna.
Prof. dr hab. Mohamed Hazem Kalaji, światowy specjalista
w zakresie procesu fotosyntezy,
oraz dr inż. Jacek Mojski, socjalista od wertykalnej uprawy
roślin od kilku lat pracują nad
zastosowaniem roślin do oczyszczania powietrza w miastach
na otwartej przestrzeni oraz
w pomieszczeniach zamkniętych takich jak biura, galerie
handlowe, lotniska itd.

Dr inż. Jacek Mojski
Ostatnio, skierowali swoje
badania na opracowanie filtra powietrza bazującego na
wykorzystaniu wybranych gatunków roślin jako osobistą
maseczkę do „zatrzymania
wirusów”. Wstępne przeprowadzone testy laboratoryjne
bazujące na długoletnim doświadczeniu z zagranicznym
partnerem, wykazały skuteczność tego filtra w przypadku
wirusa grypy w 100%. Obecnie, w związku z zaistniałą
światową pandemią, naukowcy
rozpoczęli badania w kierunku możliwości zatrzymania
wirusa SARS-CoV-2 przez
opracowany przez nich filtr.
Wirus wywołujący chorobę
COVID-19 ma podobne wymiary do wirusa grypy.

Są one wówczas przeznaczone
do stosowania w sytuacjach, które wymagają zerowej emisji: na
przykład w dużych kuchniach,
basenach lub innych pomieszczeniach zamkniętych. Przy pełnej
wydajności i maksymalnym ciśnieniu roboczym (ok. 700 l/h
i 120 bar dla typowej maszyny
średniej klasy) woda pod wysokim ciśnieniem jest podgrzewana
do maksymalnie 85°C. Poprzez
redukcję objętości wody, w wężownicy grzewczej powstaje
para o temperaturze do 155°C,
co pozwala czyścić parowo duże
powierzchnie.
Praktyczne przykłady pokazują, że zastosowanie gorącej
wody może skrócić całkowity
czas czyszczenia nawet o 40%.
Urządzenia wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody są
szczególnie popularne w miejscach, które wymagają najwyższych standardów higieny
i muszą zwalczać zagrożenia takie
jak bakterie czy wirusy, nieodporne na działanie tak wysokich
temperatur, jakiego przykładem
jest COVID – 19 - koronawirus.
Dowodem na to są badania

Maseczka będzie przeznaczana do wielokrotnego
użytku, jest lekka, tania w produkcji i przyjazna dla środowiska. Innowacyjna budowa
maseczki umożliwia absorpcję
światła przez rośliny, tak aby
mogły przeprowadzać proces
fotosyntezy. Jest to warunkiem
jej funkcjonalności. Nawet
minimalna ilość światła, np.
światła pokojowego jest wystarczająca, aby maseczka
„działała” doskonale. Ponadto,
maseczka może być również
„czynna” w ciemności przez
kilkanaście godzin.
Ten innowacyjny produkt
będzie użyteczny nie tylko do
ochrony osobistej w postaci
maski przeciw wirusowi, ale
może również być elementem
sytemu oczyszczania powietrza
w pomieszczeniach zamkniętych
takich jak szpitale, kliniki, laboratoria, szkoły lub w innych
ważnych obiektach ekonomiczno-gospodarczych (filtr przemysłowy). Wynalazek może być
dostosowywany do indywidualnych potrzeb użytkownika.
Źródło: SGGW
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

przedsiębiorstw rolniczych, które
poparte są wymianą próbek i wynikami badań laboratoryjnych:
70 do 80% wszystkich mikroorganizmów i patogenów można
skutecznie usunąć za pomocą
urządzeń wysokociśnieniowych
z podgrzewaniem wody pracując w trybie czyszczenia gorącą
wodą. W trybie czyszczenia parą,
liczba ta wzrasta do 99,99 %.
W rolnictwie istotne jest także
to, że urządzenia te są przyjazne dla zwierząt gospodarskich,
zwłaszcza młodych osobników
nie tak odpornych na niskie
temperatury.
Najważniejszą zaletą urządzeń
wysokociśnieniowych z podgrzewaniem wody jest ich wysoka
efektywność ekonomiczna. Ta
korzyść pojawia się, gdy maszyna jest regularnie używana.
Im dłużej i częściej maszyna
jest używana, tym większa jest
opłacalność zakupu.
Urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody może
kosztować co najmniej dwa razy
więcej niż urządzenie pracujące
bez podgrzewania wody o porównywalnym ciśnieniu i wydajności.

Jednak dzięki niższym kosztom
pracy i eksploatacji, koszt nabycia
szybko się amortyzuje.
Powodem wysokiej ceny zakupu jest koszt drogiej technologii,
głównie w postaci palnika. Również zwiększone zużycie energii
przez system grzewczy musi być
brane pod uwagę.
Te dwa czynniki kosztowe są
jednak szybko równoważone
przez wysoki potencjał oszczędności, jaki dają urządzenia HDS.
Oszczędności zaczynają się gdy
wysokie koszty wytwarzania ciepła są szybko równoważone przez
oszczędności uzyskane dzięki
znacznie mniejszemu zużyciu
wody i środków czyszczących.
W analizie opłacalności należy
zwrócić uwagę, że czas czyszczenia jest skrócony o 40% przy
wykorzystaniu tej technologii.
To ogromnie wpływa na koszty pracy, które w całym okresie
eksploatacji urządzenia wysokociśnieniowego byłyby kilkakrotnie wyższe niż koszty zakupu
i eksploatacji.
Źródło: Kärcher
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Efektywny zbiór nasion
rzepaku

Sklejanie łuszczyn i desykacja rzepaku to niezbędne zabiegi.

Rzepak ozimy jest uprawą
gwarantującą dobre plonowanie tylko w warunkach zachowania dobrej agrotechniki oraz
prowadzenia starannych zabiegów pielęgnacyjnych podczas
całego okresu wegetacyjnego.
W końcowym okresie wegetacji
podczas dojrzewania rzepaku
zachodzą dynamiczne zmiany
właściwości fizycznych nasion
i łuszczyn związane z obniżeniem ich wilgotności natomiast
znacznie wolniej wysychają
łodygi. Naturalną cechą roślin
rzepaku jest pękanie łuszczyn
i osypywanie się nasion, co
z rolniczego punktu widzenia
jest zjawiskiem niekorzystnym,
powodującym straty plonu nasion. Podczas kombajnowego
zbioru osypywanie się nasion
rzepaku ozimego, średnio powoduje utratę 10% plonu (przy
plonie 3-4 t/ha stanowi to 300400 kg/ha). Dodatkowo niekorzystna deszczowa pogoda
i wiatr zwiększa podatność na
pękanie łuszczyn i osypywanie się ziarna obniżając plon
rzepaku nawet ponad 30%.
Wysypujące się nasiona zasilają
również glebowy bank nasion,
z którego w roślinach następczych rozwijają się samosiewy
rzepaku.
W celu zminimalizowania
strat plonu przed i w czasie
zbioru, na plantacjach rzepaku ozimego możemy wykonać zabiegi sklejania łuszczyn
rzepaku lub desykację całych
roślin uprawnych. W gospodarstwach intensywnych
z pewnością opłaca się stosować środki zabezpieczające łuszczyny przed pękaniem.
Zabieg należy wykonać w stadium dojrzałości technicznej,

kiedy łuszczyny zginane
w kształcie litery „V” powinny się przełamywać z otwarciem, co powoduje wypadanie
z nich czarno zabarwionych
nasion. Do zabiegu stosuje się
preparaty zawierające związki,
tworzące na roślinie cienką,
półprzepuszczalną polimerową powłokę. Która ogranicza wnikanie wody do
wnętrza łuszczyn, natomiast
nie ogranicza transpiracji,
gdyż elastyczna powłoka jest
przepuszczalna dla powietrza
i pary wodnej. Do grupy środków sklejających łuszczyny
należą Best Klej, Elastiq Ultra
(0,8-1 l/ha), Flexi Strong (0,5 l/
ha) (syntetyczny lateks), oraz
Brafil New, Claister Max (0,5 l/
ha) i Spodnam DC (1,2 l/ha)
zawierają naturalne żywice,
i Fantastick (0,7-1 l/ha) zawiera
gumę arabską.
Desykację należy stosować w sytuacjach silnego zachwaszczenia plantacji oraz
zróżnicowania w dojrzałości
roślin rzepaku. Na plantacjach
rzepaku przerośniętych chwastami górnego piętra, jak rumianowatymi, stulichą psią,
przytulią czepną oraz perzem
właściwym należy zdecydować
się na zabieg desykacji całej
zachwaszczonej plantacji.
Desykacja polega na chemicznym odwodnieniu zielonych
części roślin powodując ich
zasychanie. Zabieg desykacji
wyrównuje również w pewnym stopniu dojrzewanie roślin rzepaku. Obecnie, z uwagi
na wycofanie w ubiegłym
roku środków zawierających
dikwat, do desykacji rzepaku
powszechnie stosuje się preparaty zawierające glifosat,

których nie wolno stosować
na plantacjach nasiennych.
Z uwagi na różną zawartość
substancji czynnej w preparatach należy ściśle przestrzegać
zaleceń podanych w instrukcjach stosowania herbicydów,
np. Barclay Barbarian Super
360 SL, Boom efekt 360 SL,
Koyote 360 SL, Roundup Ultra
360 SL w dawce 4 l/ha, Avans
Premium 360 SL lub Klinik
360 SL, Tartan Super 360 SL
w zależności od ilości wody
3 l/ha (150 l wody) lub 4 l/ha
(300 l wody), Agrosar 360 SL,
Glifocyd 360 SL, Glifostar
360 SL, Glifoherb 360 SL i Kosmik 360 SL w dawce 3 l/ha,
natomiast Glyphoflash Xtra
450 SL i Trustee Xtra 450 SL
w dawce 2,4 l/ha (150 l wody)
lub 3,2 l/ha (300 l wody), oraz
Agenor 450 SL i Cordian
450 SL 2,5 l/ha. Desykację
łanu powinno się wykonywać
w fazie późnej dojrzałości technicznej, gdy niewielka część
łuszczyn wykazuje już cechy
dojrzałości pełnej, najczęściej
na około 14-20 dni przed zbiorem, gdy wilgotność nasion
wynosi około 30% (BBCH
80-89), a łuszczyny na pędach głównych w 2/3 są barwy
żółto-seledynowej, natomiast
70% nasion jest barwy brązowej lub czerwonobrązowej.
Środki zawierające glifosat
można stosować na tej samej
powierzchni dwukrotnie w odstępie co najmniej 3 miesięcy,
informując przed zastosowaniem w/w herbicydów zainteresowane strony.
mgr Marek Badowski
IUNG –PIB
Zakład Herbologii i Technik
Uprawy Roli we Wrocławiu
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Zdążyć przed zarazą

REKLAMA

Zlekceważenie tej choroby może zniweczyć plon.
Spośród licznych chorób atakujących rośliny i bulwy ziemniaka najgroźniejszą jest zaraza
ziemniaka wywoływana przez
organizm grzybopodobny Phytophthora infestans (fot.1).
Choroba, odkąd wystąpiła po raz pierwszy w Europie
w I połowie XIX wieku, powoduje wysokie straty zarówno
w okresie wegetacji jak i podczas przechowywania.
O znaczeniu choroby dla
upraw ziemniaka decyduje szereg czynników z których najważniejsze to:
• Możliwości destrukcyjne choroby, dziennie przy sprzyjających do rozwoju warunkach,
jest w stanie zniszczyć 10% powierzchni asymilacyjnej, przy
epidemicznym rozwoju wystarczy 1 roślina na której zarodnikuje sprawca aby doszło
do zakażenia roślin ziemniaka na plantacji o powierzchni
100 hektarów.
• Choroba może się rozprzestrzeniać z wiatrem o prędkości
20 do 40 km/h na odległość od
80 do 160 kilometrów w ciągu
4 godzin.
• Krótki cykl infekcyjny oraz
zdolność do produkowania
dużej ilości materiału infekcyjnego. Z jednej zmiany
patologicznej może powstać
do 300 000 zarodników sporangialnych, a z jednego sporangium od 6 do 16 zoospor
z których każda może być źródłem infekcji (fot.2).
W takich warunkach skuteczne ograniczanie rozwoju choroby i jej szkodliwych następstw
musi opierać się o wykorzystanie
wszystkich dostępnych metod
(agrotechnicznych, hodowlanych,
czy ochrony chemicznej). Jednak
głównym sposobem ograniczania

szkodliwości zarazy jest stosowanie zabiegów nalistnych fungicydami. Aby podnieść skuteczność
ochrony chemicznej ważne są
działania profilaktyczne, których
prawidłowe zastosowanie podniesie efektywność stosowania
fungicydów.
Spośród zabiegów profilaktycznych do najważniejszych
zaliczyć możemy:
• Stosowanie zdrowego, kwalifikowanego materiału nasiennego. Warto przed wyborem
odmiany do uprawy zapoznać
się nie tylko z jej przydatnością
do kierunku uprawy (jadalne, frytki, chipsy, skrobia),
ale także wybrać spośród zarejestrowanych odmianę odporną lub o podwyższonej
odporności.
• Termin sadzenia, głębokość sadzenia podkiełkowywanie lub
pobudzanie bulw. Prawidłowe wykonanie tych czynności
agrotechnicznych pozwoli na
rozwój roślin ziemniaka umożliwiając szybkie gromadzenie
plonu jeszcze przed wystąpieniem choroby.
• Nawożenie dostosowane do
kierunku uprawy oraz potrzeb
odmiany. Zbyt wysokie nawożenie azotem spowoduje
nadmierny rozwój części nadziemnej i stworzy warunki korzystne do rozwoju sprawcy
choroby.
• Prawidłowe obsypywanie i formowanie redlin. Właściwie
uformowana redlina stanowi naturalną ochronę przed
możliwością zainfekowania
zawiązującego i rozwijającego
się plonu bulw potomnych.
• Ważnym zabiegiem profilaktycznym jest także zabezpieczanie stert odpadowych
jakie powstają po wiosennym

Foto 1. Objawy zarazy ziemniaka na liściu (J. Osowski)

Foto 2. Zarodnikowanie sprawcy choroby (J. Osowski)
przygotowywaniu bulw do sadzenia. Sterty takie należy zabezpieczyć w taki sposób aby
nie dopuścić do rozwoju roślin.
Wymóg taki istnieje w Holandii i jest tam rygorystycznie
przestrzegany.
• Innym ważnym elementem
profilaktycznego ograniczenia
możliwości powstania infekcji
jest niszczenie samosiewów
ziemniaka na polach i w przydomowych ogródkach.
Prawidłowe przeprowadzenie
tych zabiegów agrotechnicznych
o raz wykorzystanie odporności
odmian wpłynie korzystnie na efektywność stosowania ochrony chemicznej. Zabiegi nalistne wskazane
jest rozpoczynać kiedy rośliny ziemniaka kończą fazę wschodów (BBCH
15-20) i rozpoczynają intensywny
rozwój części nadziemnej. W tym
momencie w redlinach ze względu

na zwieranie się roślin w rzędach
zaczyna się tworzyć swoisty mikroklimat (wzrasta temperatura
oraz wilgotność), które sprzyjają
wystąpieniu i rozwojowi infekcji.
W Oddziale IHAR-PIB w Boninie
na podstawie wieloletnich doświadczeń opracowano program ochrony
(tabela 1), który uwzględnia wykorzystanie środków ochrony zgodnie z ich właściwościami (sposób
przemieszczania się w roślinie oraz
działanie na sprawcę choroby) z jednoczesnym uwzględnieniem faz rozwoju roślin ziemniaka i warunków
atmosferycznych.
Połączenie działań profilaktycznych z prawidłowo prowadzoną ochroną chemiczną
pozwoli na uzyskanie wysokich
plonów bulw.
dr inż. Jerzy Osowski
IHAR - PIB, Radzików
Oddział w Boninie

Dojrzałość
do zbioru

Dojrzałość wczesna

Tworzenie jagód

Kwitnienie

Liczba
zabiegów

W zależności od warunków atmosferycznych.
W warunkach bardziej
sprzyjających rozwojowi
choroby fungicydy o
działaniu wgłębnym i
układowym; w pozostałych powierzchniowe
2–3

Wiązanie bulw

Typ
fungicydu

Wschody
Profilaktyka – ograniczanie możliwości infekcji

Wzrost i rozwój
części nadziemnej

Zadanie
ochrony

Tworzenie liści

Etap rozwoju

Wschody

Faza rozwoju
rośliny

Zawiązywanie
pąków kwiatowych

Tabela 1. Program ochrony w zależności od fazy rozwoju roślin ziemniaka, stadium rozwoju patogenu i warunków pogodowych
(Kapsa i in. 2014).
Skala BBCH
15-20
21-25
31-39
41-49
51-59
61-69
71-79
81-89
91-99

Tuberyzacja

Naturalne starzenie
się roślin

Ochrona części nadziemnej
i zawiązujących się bulw

Ochrona bulw

Ze względu na szybki
rozwój części nadziemnej wskazane jest
stosowanie fungicydów o działaniu
układowym lub
układowo-wgłębnym

Wgłębne lub powierzchniowe.
Przy wysokiej presji i objawach
zarazy na łodygach fungicydy
układowe i układowo-wgłębne.

Fungicydy mające
właściwości
ochrony bulw, czyli
niszczące oospory

2–3

4

3

Szybki wzrost i rozwój
części nadziemnej
Ochrona nowych
przyrostów

5

Zapewnić czysty start ziemniakom
6
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Okres pomiędzy sadzeniem bulw, a wschodami to czas redukcji zachwaszczenia plantacji.
Podstawowym parametrem
określającym moment sadzenia ziemniaków jest temperatura gleby – na głębokości
10 cm powinna wynosić 6-8˚C,
a temperatura powietrza powinna sprzyjać rozwojowi
roślin.
Newralgiczny moment
w uprawie ziemniaka to początek wegetacji, w którym chwasty mają doskonałe warunki
do rozwoju. Ziemniak cechuje
się bardzo wolnym tempem
wzrostu, wschody tej rośliny
trwają półtora miesiąca.
Ponieważ ziemniaki rosną
w szerokich rzędach, łatwo
jest przeprowadzić uprawki.
Umożliwia to dość wydajną
niechemiczną walkę z chwastami. Mechaniczne ich zwalczanie wpisuje się w przepisy
integrowanej ochrony roślin.
Najskuteczniej jest zwalczać
młode siewki, zatem nie można opóźniać wykonania tego
zabiegu, gdyż skutkuje to
spadkiem jego efektywności.

Istnieje także ryzyko, iż wydobyte na powierzchnię gleby
siewki chwastów, szczególnie
po wystąpieniu opadów, zaczną się ponownie ukorzeniać.
Jednak zabieg wykonany w odpowiednim momencie, w fazie
tak zwanej „białej nitki” może
nawet w 90% wyeliminować
niepożądane na stanowisku
rośliny, szczególnie te płytko
ukorzenione.
W średniej wielkości gospodarstwach redlenie, bronowanie pozwala dość skutecznie
ograniczyć populację chwastów i zastosować tylko powschodowy oprysk herbicydem.
Walka z chwastami na wielkopowierzchniowych plantacjach
ziemniaka opiera się tylko na
zabiegach herbicydowych.
Najczęściej stosuje się glifosat z dodatkiem herbicydu
doglebowego. Zabieg przeprowadzony trzy dni przed
spodziewanymi wschodami ziemniaka zabezpiecza
plantację na cały sezon.

W warunkach bardzo wysokiej presji chwastów zaleca się
po 2-3 tygodniach aplikację
selektywnego herbicydu.
Glifosat niszczy pełną gamę
chwastów jednorocznych, jak
również wieloletnich. Zwalczanie perzu w tym terminie
można uznać za interwencyjne. Jest to stosunkowo tani zabieg, bezpieczny dla uprawy,
a jego efektywność jest blisko
stuprocentowa. Po zwalczeniu
pierwszej fali chwastów, kolejne kiełkują w ograniczonej
ilości, jeżeli gleba nie jest wzruszana, a zatem i skuteczność
stosowanych później herbicydów selektywnych jest dużo
wyższa.
Opryskując siewki chwastów
powinniśmy stosować minimalną ilość wody. Najefektywniejszy jest zabieg wykonany
przy użyciu 2% roztworu
glifosatu i regulowanie wydatkiem cieczy w taki sposób,
by osiągnąć pożądaną dawkę (optymalna dawka dla

większości siewek wynosi 2 l
na 100 litrów cieczy roboczej/
ha). Substancja ta działa tylko
przez zielone części roślin i nie
ma działania odglebowego,
o efektywności zabiegu decyduje obecność chwastów na
plantacji, przy równoczesnym
braku wschodów ziemniaka,
(mogłoby doprowadzić do
uszkodzenia uprawy). Szczególną ostrożnością należy
się wykazać przeprowadzając zabieg na piaszczystych,
lekkich i przesuszonych glebach. W takim podłożu kiełkujące bulwy i ich pędy mogą
spowodować pękanie gleby,
zwiększając tym samym ryzyko przedostania się herbicydu
na rośliny ziemniaków. Jednak
opryski wykonane z użyciem
glifostu są wyjątkowo efektywne. Substancja ta hamuje
w roślinach proces syntezy
aminokwasów, co prowadzi
do zamierania całych roślin
chwastów – od korzeni po
wierzchołki wzrostu, niszczy

wszystkie jednoroczne gatunki
chwastów oraz chwasty wieloletnie, w tym perz. Przykładem
preparatu, który praktycznie
uniezależnia rezultat zabiegu od pogody, jest Roundup

360 plus. Skutecznie zwalcza
chwasty już przy temperaturze wynoszącej 2ºC i można
go aplikować godzinę przed
wystąpieniem opadów.
Anna Rogowska

Dobre stare odmiany

Stare gatunki i stare odmiany roślin uprawnych wracają do łask.

Centrala Nasienna w Nidzicy otrzymała w tym roku
nagrodę Firmowy Hit Roku
Raportu Rolnego za odmiany ziemniaków z przeszłości.
O nich rozmawiamy z Markiem Musielakiem – dyr. Handlowym CN Nidzica.
Jaka jest korzyść w uprawianiu starych odmian?
W CN Nidzica podjęliśmy

się ambitnego programu przywrócenia „starych” odmian
do uprawy w nowoczesnych
technologiach. Odmiany ziemniaka zarejestrowane ponad
20 i 30 lat temu to odmiany
o dobrych cechach odmianowych. Rok wegetacyjny
2019 pokazał doskonale jak
potrafią walczyć z suszą i jaki
mają potencjał plonotwórczy.

Odmiany te przetestowane
(COBORU) w różnych rejonach kraju dały dobre wyniki
plonowe. Daje to nam obraz, że
rolnicy powrócą do naszych,
odpornych, smacznych odmian polskich hodowli.
O jakich to konkretnie
odmianach tu rozmawiamy?
Rozmawiamy tu konkretnie o odmianach już

zarejestrowanych i skierowanych do rejestracji
jako odmiany regionalne
w 2021 roku. Pozwolę sobie
je wymienić: MILA, ASTER,
KOLIA, LAWINA, PIERWIOSNEK, SALTO, RUTA, ZEBRA,
ŻAGIEL, IBIS. Kolekcja ta to
odmiany od bardzo wczesnych
do średnio późnych.
Niemałą rolę chyba gra
także sentyment konsumentów, którzy niektóre
nazwy odmian pamiętają
z dzieciństwa…?
Wiele z tych odmian jest
w pamięci ludzi starszego
i średniego pokolenia. Rolnicy dyskutując na targach
i wystawach rolnych, wracają pamięcią do czasu kiedy
uprawiali te odmiany, a gospodynie domowe chwalą ich
smakowitość. Na ostatnich
Targach w Lublinie wielu
rolników wspominało Milę,
Pierwiosnka, Astra, Żagla,
Lawinę i z chęcią zakupiliby
nowy materiał sadzeniakowy tych odmian. Na targach
krajowych jak i zagranicznych
bulwy tych odmian wzbudzały

bardzo duże zainteresowanie.
Jak jest z odpornością starych odmian? Jedni twierdzą,
że dawniej z konieczności
hodowano odmiany odporniejsze, inni – że stare odmiany współczesnej chemii
by w ogóle nie zniosły. Gdzie
jest prawda?
Sięgając do literatury są to
odmiany o większych odpornościach na wirusy jak i choroby pochodzenia grzybowego
i bakteryjnego niż obecne.
Hodowla nowych odmian
skupiała się na cechach odpornościowych, przede wszystkim
odporności na raka i wirusowych. Rolnicy wymieniali materiał sadzeniakowy rzadziej
niż obecnie (odporności) a hodowle były dotowane – ale to
już inny temat. Uważam, że
nowoczesne programy ochrony
ziemniaka mogą przyczynić się
do zwiększenia plonowania
i jakości bulw tych odmian.
Czy można traktować
stare odmiany jako propozycję bardziej dla rolników
ekologicznych?
Mo ż e n ie kon ie c z n ie

„bardziej”, ale na pewno
możemy wybrać z tej kolekcji odmiany do upraw
ekologicznych.
Ruch rolników w kierunku
starych gatunków i starych
odmian nie jest masowy, ale
jest wyraźnie zauważalny.
Jakie są tego przyczyny?
Trudno mi określić na tym
etapie masowość tego ruchu.
Jest spore zainteresowanie,
a nas czeka jeszcze praca
w zakresie promocji tej kolekcji – poletka pokazowe,
doświadczenia chemiczno-nawozowe itd.
A jakie są skutki tej tendencji dla całokształtu rynku
rolnego, rynku spożywczego
w naszym kraju?
Trudne pytanie w tym czasie. Więcej polskich, smacznych odmian na rynku,
stworzenie konkurencji dla
zagranicznych hodowli. Dołączając tę kolekcję do obecnej kolekcji polskich odmian
możemy być naprawdę konkurencyjni na rynku polskim
dla firm zagranicznych.
Rozmawiała Alicja Szczypta
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Choroby kłosa pszenicy i ich zwalczanie
Zabieg fungicydowy zabezpieczający plon ziarna.

Zabieg na kłos, w przypadku
wykonania wcześniejszych zabiegów fungicydowych, stanowi tak naprawdę zwieńczenie
chemicznej ochrony plantacji
pszenicy przed grzybowymi
sprawcami chorób (nie tylko
kłosa). Wykonanie tego zabiegu w odpowiednim momencie
ma głównie na celu ich ograniczenie ale również niejako przy
okazji powoduje, że „zielony”
kłos nadal asymiluje, przez co
dłużej mogą być dostarczane
składniki, niezbędne do wytworzenia dorodniejszych
ziaren, odznaczających się
odpowiednimi cechami jakościowymi, które nie zawierają
mikotoksyn.
Najczęściej występujące
choroby
Do najgroźniejszych chorób, które mają najistotniejsze z ekonomicznego punktu
widzenia znaczenie w uprawie
pszenicy, zalicza się: fuzariozę
kłosów i septoriozę plew. Ponadto na kłosie mogą występować inne choroby, tj. rdza
żółta brunatna, brunatna plamistość, mączniak prawdziwy
oraz czerń kłosa, jednak maja
one zdecydowanie mniejsze
znaczenie.
Kiedy pryskać – odwieczny
problem plantatora?
Odpowiedzi na to pytanie
są tak naprawdę dwie:
prewencyjnie czyli na kilka
dni przed planowanym wystąpieniem patogena (trudne do oszacowania ale nie

niemożliwe). Najczęściej jest
to okres od pełni do końca
fazy kłoszenia (BBCH 55-59).
Wykonanie takiego zabiegu
jest uzależnione od kilku czynników: znajomości historii
pola (zmianowania lub jego
braku), warunków wilgotnościowo-termicznych (sprzyjających wystąpieniu patogena)
oraz uprawianej odmiany (jej
wrażliwości czy podatności
na czynnik chorobotwórczy).
interwencyjnie czyli w momencie pojawienia się pierwszych objawów chorobowych
na liściu podflagowym i(lub)
flagowym. W przypadku porażenia górnych liści bardzo
łatwo następuje przedostanie
się patogena na kłos, w wyniku
czego pojawiają się nieodwracalne zmiany chorobotwórcze,
wpływające istotnie na wielkość oraz jakość plonu ziaren.
Najczęściej jest to faza pełni
do końca kwitnienia pszenicy
(BBCH 65-69).
Ponadto przy bardzo późnym porażeniu kłosa czyli
w fazie dojrzałości wodnej
(BBCH 70-71), można jeszcze ewentualnie pokusić się
o zastosowanie odpowiednich
fungicydów (których zresztą
jest niewiele).
Wybrane substancje czynne fungicydów
Do zwalczania fuzariozy kłosów i septoriozy plew
w pszenicy można zastosować
podane poniżej s.cz. fungicydów, które przy okazji mogą

ograniczać inne czynniki chorobotwórcze (np. mączniaka
prawdziwego, brunatną plamistość, rdzę czy czerń kłosa):
- azoksystrobina (Amistar
250 SC, Ascom 250 SC, Azarius-Pro 250 SC, Kask 250 SC,
Strobin 250, Zetar 250 SC);
- tiofanat metylowy (Bajlando 500 SC, Sintop 500 SC, Tiofan 500 SC, Topsin M 500 SC);
- epoksykonazol (np. Epoksy
125 SC);
- tebukonazol (np. Bounty
430 SC, Erasmus 250 EW,
Sparta 200 EC, Riza 250 EW,
Ventoux 430 SC);
- metkonazol (np. Caramba
60 SL, Plexeo 60 EC, Metkon,
Spartakus);
- epoksykonazol + krezoksym metylu (np. Allegro
250 SC, Ogam, Tocata Duo);
- fenpropimorf + epoksykonazol (Duett Star 334 SE,
Tango Star);
- fenpropimorf + epoksykonazol + krezoksym metylu (np.
Juwel TT 483 SE);
- prochloraz + tebukonazol + proquinazid (np. Arbiter 520 EC, Vareon 520 EC,
Wirtuoz 520 EC);
- piraklostrobina + fluksapyroksad + epoksykonazol (np.
Adexar Plus);
- fenpropimorf + metrafenon
+ epoksykonazol (np. Capalo
337,5 SE, Ceando Plus, Palazzo, Tocata);
- fluksapyroksad + epoksykonazol (np. Secardo XE
125 EC);

Chwasty jednoliścienne,
pojawiające się w uprawach
jarych, można podzielić pod
względem temperatury wymaganej przez nie do wschodów.
W naszych warunkach wyróżniamy gatunki zimnolubne, jak np. owies głuchy oraz
ciepłolubne, jak chwastnica,
a zwłaszcza włośnice i paluszniki, które charakteryzują się
szczególnie wysokimi wymaganiami termicznymi.
Na polach naszego kraju,
rodzaj włośnica (Setaria), najczęściej reprezentowany jest
przez gatunki: włośnica sina
oraz zielona, natomiast włośnica okółkowa jest zdecydowanie rzadziej spotykana. Siewki
tych traw można na „pierwszy
rzut oka” pomylić z młodymi
osobnikami chwastnicy. Ich cechą rozpoznawczą jest wieniec
krótkich włosków w miejscu
języczka (u chwastnicy nie ma

ani języczka, ani włosków).
Dodatkowo blaszka liściowa
włośnicy sinej pokryta jest nielicznymi, długimi włoskami.
Wszystkie te gatunki pojawiają się dość późno w uprawach. Wschodzą dopiero, gdy
temperatura otoczenia wynosi
około 15°C. Natomiast optymalny przedział temperaturowy do ich kiełkowania to
20-35°C. Włośnice - zwłaszcza
sina i okółkowa - mają niskie
wymagania wilgotnościowe
i dobrze rozwijają się w czasie suszy, zastępując miejsce
wilgociolubnej chwastnicy
jednostronnej, która w takich
warunkach praktycznie się nie
pojawia. Chwasty te preferują
gleby lekkie, piaszczyste lub
piaszczysto-gliniaste o średniej
zasobności w składniki pokarmowe. Odpowiadają im gleby
o odczynie od umiarkowanie
kwaśnego do obojętnego (w.

sina i zielona) lub od obojętnego do zasadowego (w. okółkowa). Wszystkie gatunki włośnic
rozmnażają się generatywnie
z owoców (ziarniaków). Pojedynczy osobnik - w zależności
od gatunku – może ich wytworzyć ok. 5000 (włośnica sina)
lub nawet 12 000 (włośnica
zielona). Ziarniaki charakteryzują się długa żywotnością
wynoszącą 10-15 lat. W glebie najlepiej kiełkują płytko
umieszczone, ale mogą wzejść
nawet z głębokości 10 cm.
Włośnice stanowią zagrożenie dla wielu roślin m.in.
kukurydzy, buraków, ziemniaków, bobowatych a także warzyw. Są to chwasty o dużej sile
konkurencyjności, zwłaszcza
dla późno wysiewanych upraw
o szerokich rzędach. W metodykach integrowanej ochrony
można znaleźć informację, że
próg szkodliwości włośnic

dr inż. Tomasz R. Sekutowski
IUNG - PIB w Puławach
Zakład Herbologii i Technik
Uprawy Roli we Wrocławiu
- izopirazam + epoksykonazol (np. Seguris 215 SC);
- dimoksystrobina + epoksykonazol (np. Swing Plus,
Swing Top 183 SC);
- chlorotalonil + pentiopyrad (np. Aylora 350 SC, Travis
350 SC, Treoris 350 SC);
- spiroksamina + protiokonazol + biksafen (np. Boogie
Xpro 400 EC);
- spiroksamina + tebukonazol + triadimenol (np. Falcon
460 EC, Sokół 460 EC);
- spiroksamina + tebukonazol + protiokonazol (np. Soligor
425 EC);
- prochloraz + fenpropidyna
+ tebukonazol (np. Artemis
450 EC, District 450 EC);
- izopirazam + cyprokonazol
(np. Megysto);
- bromukonazol + tebukonazol (np. Djembe 274 EC);
- protiokonazol + benzowindyflupyr (np. Echilon Super,
Elatus Era);
- protiokonazol + trifloksystrobina (np. Delaro 325 SC).

Włośnice – późno pojawiające się zagrożenie
w buraku cukrowym wynosi
5 roślin/30m rzędu. Należą
one do roślin prowadzących
fotosyntezę typu C4, co oznacza, że wydajniej wykorzystują
światło i gospodarują wodą.
Dzięki tej zdolności mają przewagę w rozwoju nad innymi
roślinami, zwłaszcza w niekorzystnych warunkach, np.
w czasie suszy.
W etykietach herbicydów
najczęściej znajdują się informacje o wrażliwości dwóch
gatunków włośnic – sinej lub
zielonej. W tabeli 1 podano
wybrane substancje czynne,
przeznaczone do zwalczania różnych gatunków włośnic w uprawach rolniczych.
Największy wybór środków
zwalczających te chwasty zarejestrowanych jest w kukurydzy, nieco mniej w buraku
cukrowym i ziemniaku.
c.d. art. na str. 8
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c.d. art. ze str. 7

Tabela 1. Wybrane substancje czynne do zwalczania różnych gatunków włośnic.

substancja czynna

zawartość s.cz.

przykładowy herbicyd

stosowanie w uprawach
kukurydza

burak cukrowy

ziemniak

soja

Targa Super 05 EC

-

+

+

+1

Maceta 50

-

+

+

-

100 g/l

Pilot Max 10 EC

-

+

+

-

chizalofop-P-tefurylowy

40 g/l

Pantera 040 EC

-

+

-

-

cykloksydym

100 g/l

Focus Ultra 100 EC

+3

+

+

+1

izoskaflutol
+ tienkarbazon metylu

225 g/l
+ 90 g/l

Adengo 315 SC

+

-

-

-

Akapit 125 EC

-

-

+

-

Frequent

-

-

-

+1

150 g/l

Fusilade Forte 150 EC

-

+

+

+1

foramsulfuron
+ tienkarbazon metylu
+ jodosulfuron metylosodowy

31,5 g/l
+ 10 g/l
+ 1 g/l

Maister Power 42,5 OD

+

-

-

-

kletodym

240 g/l

VextaDim 240 EC

-

+

-

-

mezotrion

100 g/l

Kideka 100 SC

+2

-

-

-

mezotrion
+ bromoksynil

100 g/l
+ 100 g/l

Nagano 200 OD

+2

-

-

-

mezotrion
+ nikosulfuron
+ rimsulfuron

360 g/l
+ 120 g/l
+ 30 g/l

Arigo 51 WG

+

-

-

-

40 g/l

Ikanos 040 OD

+

-

-

-

60 g/l

Kivi Extra 6 OD

+

-

-

-

750 g/kg

Templier 750 WG

+

-

-

-

330 g/l

Pendigan 330 EC

+

-

-

-

Pendifin 400 SC

-

-

+

-

Stomp 400 SC

+

-

+

-

chizalofop-P etylowy

fluazyfop-P-butylowy

nikosulfuron

pendimetalina

50 g/l

125 g/l

400 g/l

petoksamid
+ terbutyloazyna

300 g/l
+ 187,5 g/l

Successor Tx 487,5 SE

+

-

-

-

propachizafop

100 g/l

Agil-S 100 EC

-

+

+

-

S - metolachlor

960 g/l

Metallica

+

-

-

-

Dual Gold 960 EC

+

-

-

+1

S - metolachlor
+ mezotrion

500 g/l
+ 60 g/l

Camix 560 SE

+

-

-

-

S - metolachlor
+ terbutyloazyna

312,5 g/l
+ 187,5 g/l

Gardo Gold 500 SE

+

-

-

-

S - metolachlor
+ terbutyloazyna
+ mezotrion

312,5 g/l
+ 187,5 g/l
+ 37,5 g/l

Lumax 537,5 SE

+

-

-

-

200 g/kg

Laudis 20 WG

+

-

-

-

44 g/l

Laudis 44 OD

+

-

-

-

tembotrion

zastosowanie małoobszarowe
preparaty w średnim stopniu zwalczające włośnice
3
stosowanie tylko na odmianach odpornych – informacja u posiadacza zezwolenia
1
2

Często zdarza się, jednak, że
pomimo zawartości tej samej
substancji czynnej, zakres stosowania herbicydów w uprawach jest różny w zależności
od producenta. W przypadku
niektórych preparatów w etykietach znajdują się dodatkowe
ograniczenia ich stosowania.

Przed zastosowaniem cykloksydymu w kukurydzy należy
najpierw upewnić się u posiadacza pozwolenia czy dana odmiana jest tolerancyjna na tę
substancję. Natomiast podczas
zwalczania włośnic w soi, należy pamiętać, że środki zarejestrowane są do zastosowania

małoobszarowego, co oznacza, że odpowiedzialność za
skuteczność działania i fitotoksyczność środka ponosi
wyłącznie jego użytkownik.
Preparaty zawierające chizalofop-P-tefurylowy 40 g/l i fluazyfop-P-butylowy 150 g/l nie
mają wymienionych włośnic

przy stosowaniu w buraku cukrowym lub ziemniaku, ale
wrażliwość tych gatunków podano zgodnie z zaleceniami
dla upraw małoobszarowych
(takie same zakresy zalecanych
dawek).
Skuteczność zwalczania
wszystkich chwastów jest

uwarunkowana optymalnym
terminem wykonania zabiegu.
W przypadku gatunków późno
kiełkujących, o rozciągniętych
w czasie wschodach - takich
jak włośnice - zbyt wcześnie
wykonany oprysk nalistny
może rozminąć się z ich pojawieniem na plantacji. Może to

doprowadzić w konsekwencji
do masowego zachwaszczenia
tym jednym gatunkiem, który wykiełkuje na polu pozbawionym konkurencji innych
chwastów.
mgr inż. Marcin Bortniak
IUNG-PIB w Puławach
Zakład Herbologii i Technik
Uprawy Roli we Wrocławiu
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Odstępstwo rolne –
co trzeba wiedzieć?
• Do siewu odmian chronionych wyłącznym prawem
rolnik może wykorzystać
tylko kwalifikowany materiał siewny albo nasiona
lub sadzeniaki z własnego
zbioru, w ramach przywileju
tzw. odstępstwa rolnego.
• Warunkiem legalnego skorzystania z odstępstwa rolnego jest uiszczenie przez
rolnika opłaty dla hodowcy w wysokości 50% opłaty
licencyjnej, obowiązującej
dla wysianej odmiany, za
każdy wysiany kg materiału
ze zbioru.
• Z opłaty zwolnieni są posiadacze gruntów rolnych
poniżej 10 ha (dla ziemniaków) i poniżej 25 ha (dla
innych gatunków roślin
rolniczych).
• Terminy rozliczeń za odstępstwo rolne określa krajowa
ustawa o ochronie prawnej
odmian roślin oraz rozporządzenia wspólnotowe.
REKLAMA

• Rolnik musi samodzielnie dopilnować, aby rozliczyć się w ustawowym
terminie.
• Rolnik może otrzymać
od hodowcy lub organizacji hodowców wniosek
o udzielenie informacji, czy
skorzystał z odstępstwa rolnego, w oparciu o przepisy
wspólnotowe.
• Odpowiedź na taki wniosek
jest zawsze obowiązkowa,
nawet jeśli rolnik nie wysiewał materiału ze zbioru
odmian chronionych albo
nie wykonywał żadnych
zasiewów.
Jak rozliczyć się za odstępstwo rolne?
• Jeśli hodowca posiadający
wyłączne prawo do odmiany, którą wysiał rolnik, jest
zrzeszony w Agencji Nasiennej, można rozliczyć się za
jej pośrednictwem, przesyłając następujące pisemne
informacje:

1. imię i nazwisko oraz adres
rolnika;
2. gatunek, odmiana i ilość
kg nasion wysianych ze
zbioru;
3. miesiąc i rok siewu (np. marzec 2020);
4. powierzchnia posiadanych
gruntów rolnych;
Następnie dokonując opłaty na podstawie otrzymanej
faktury.
Można również skorzystać
z pomocniczego formularza
AGNAS, dostępnego na stronie internetowej www.agencjanasienna.pl albo dokonać
rozliczenia online, korzystając
z platformy Agn@s.
• Jeśli hodowca nie jest zrzeszony w Agencji Nasiennej,
rolnik winien skontaktować się z nim bezpośrednio w celu rozliczenia za
odstępstwo rolne.
Źródło: Agencja Nasienna

Wymagania nawozowe kukurydzy
Kukurydza zalicza się do roślin wymagających.
Potencjał plonotwórczy tej
rośliny wymaga pokrycia zapotrzebowania zarówno na
makro-, jak i mikroskładniki.
Jest to roślina o największym
znaczeniu gospodarczym na
świecie. Uprawa kukurydzy
znacząco wzrosła w końcu lat
90. Kukurydza należy do roślin
o relatywnie niskich wymaganiach glebowych. Oczywiście
na glebach lżejszych plony zależą od kultury uprawy roli,
dostępności do wody, czy też
stopnia zakwaszenia gleby
(pH). Roślina ta wykazuje
dużą tolerancję stanowiska,
może być także uprawiana po
sobie, jeżeli nie ma przeciwwskazań takich jak występowanie określonych szkodników
bądź chorób.
Producenci kukurydzy muszą zadbać o odpowiednie
zasoby wody w glebie, stymulowanie systemu korzeniowego
roślin od początku wegetacji
(m. in. poprzez odpowiednie
nawożenie).
Jest to roślina o wysokich
potrzebach pokarmowych.
Najintensywniej pobiera azot
i potas ale również potrzebuje
dużo wapnia i magnezu. Duże
zapotrzebowanie kukurydzy
na składniki pokarmowe
występuje w okresie od fazy
6-8 liści do fazy zasychania
znamion.
Jak już wspomniano kukurydza ma stosunkowo wysokie wymagania nawozowe,
które są uzależnione od zasobności gleby. Na 1 t ziarna
i odpowiednią ilością słomy
przeciętnie roślina ta pobiera:
30 kg azotu (N), 12 kg fosforu
(P2O5), 30 kg potasu (K2O),
10 kg wapnia (CaO), 10 kg
magnezu (MgO), 4 kg siarki
(S) lub w przeliczeniu na SO3
– 10 kg oraz 11 g boru (B),
14 g miedzi (Cu), 110 g manganu (Mn), 0,9 g molibdenu
(Mo) i 85 g cynku (Zn). Należy

wspomnieć, że wykazuje dużą
wrażliwość na niedobór cynku oraz średnią na niedobór
boru, manganu i miedzi.
W porównaniu z pozostałymi gatunkami zbóż pobiera
około dwukrotnie więcej wapnia, a także dwu- trzykrotnie
więcej magnezu i boru.
Kukurydza należy do roślin
azotolubnych, a najintensywniejsze pobieranie azotu rozpoczyna na kilka dni przed
kwitnieniem wiech. Azot powinno się dawać w dawkach
dzielonych tj. 50-70 % dawki
przedsiewnie, pozostałą część
pogłównie najpóźniej do fazy
4-6 liścia, gdy rośliny mają wysokość około 35 cm (ryzyko
mechanicznych uszkodzeń roślin). W początkowych fazach
rozwoju azot pobierany jest
w niewielkich ilościach i intensywniej pobierany jest dopiero
od fazy 45 liścia. Wysoka temperatura sprzyja uwalnianiu
się dużej ilości azotu z gleby.
Natomiast nawozy fosforowe
i potasowe stosuje się jesienią
pod orkę, jeśli nie stosowano
ich w tamtym okresie, to należy je zastosować wiosną (przed
uprawkami przedsiewnymi).
Nawożenie fosforem i potasem
jest najbardziej efektywne, gdy
nawozy są dobrze wymieszane
z 10-20 cm warstwą gleby. Pobieranie potasu przez kukurydzę w największych ilościach
odbywa się w okresie kwitnienia. Pierwiastek ten odgrywa
ważną rolę w procesie fotosyntezy i transportu asymilatów.
Rośliny, którym dostarcza się
odpowiednie dawki potasu,
efektywnie gospodarują azotem, a także są bardziej odporne na niedobory wody.
Niedobór tego pierwiastka
osłabia fotosyntezę, co staje
się przyczyną zmniejszenia plonów oraz odporności na niesprzyjające warunki i choroby.
Zapotrzebowanie kukurydzy

dr inż. Marta Wyzińska
Zakład Uprawy Roślin
Zbożowych
IUNG – PIB w Puławach
na fosfor jest o wiele mniejsze
w porównaniu z azotem czy
potasem. Jednakże fosfor ma
duży wpływ na prawidłowy
rozwój systemu korzeniowego w początkowych fazach
wzrostu kukurydzy, w późniejszym etapie na odpowiednie
wykształcenie ziarna i dojrzewanie roślin. Pobieranie
tego pierwiastka jest zależne
od temperatury, a najlepiej pobierany jest w temperaturze
powyżej 12°C oraz przy dobrej
wilgotności gleby.
Poza nawożeniem doglebowym kukurydza dobrze reaguje na dokarmianie dolistne
azotem w postaci 6% wodnego
roztworu mocznika, łącznie
z 5 kg siarczanu magnezu
i mikroskładnikami. Jednak
okres dokarmiania dolistnego w przypadku kukurydzy
jest dość krótki i praktycznie
można tę roślinę dokarmiać od
fazy 5 wyrośniętych liści przez
około 5 tygodni (co 68 dni).
Jest to najważniejszy termin
stosowania większości mikroskładników i azotu, bo w tej
fazie programuje się wielkość
kolby oraz potencjalna ilość
zawiązanych ziaren.
W podsumowaniu należy
stwierdzić, że odpowiednio
zbilansowane nawożenie pozwala na prawidłowy wzrost
i rozwój roślin, a brak któregokolwiek z potrzebnych składników pokarmowych skutkuje
zniżką zarówno plonu ziarna
jak i biomasy.

Demo Farma - to tu teoria spotyka się z praktyką

Demo Farma Ampol-Merol to
kilkanaście lokalizacji rozmieszczonych w całej Polsce, na których Eksperci Ampol-Merol wraz
z Rolnikami tworzą wspólną przestrzeń do wymiany doświadczeń
nt. uprawy strategicznych odmian
rzepaku ozimego, zbóż ozimych
i kukurydzy z oferty Ampol-Merol.

Demo Farma jest projektem,
który można zobaczyć osobiście umawiając się z ekspertem
na plantacji oraz efekty można
obserwować na stronie www.demo-farma.pl.
Każdy zainteresowany może
odwiedzić taką Demo Farmę, która jest najbliżej i na własne oczy
przekonać się, w jakiej kondycji
są uprawy, a przede wszystkim jaki wpływ na ich rozwój mają
w praktyce rekomendowane
przez Ampol-Merol technologie

nawożenia oraz ochrony.
Zapraszamy do odwiedzin nowej intuicyjnej strony internetowej: www.demo-farma.pl.
Tu - na filmach oraz fotorelacjach przedstawiamy obecne
warunki panujące na plantacjach
- fazy rozwoju wegetatywnego
roślin, aktualnie występujące na
uprawach zagrożenia oraz e-recepty na walkę ze szkodnikami,
grzybami i chwastami.
Źródło: AMPOL-MEROL
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

URODZAJ
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Skuteczny zabieg przy użyciu herbicydów powinien zapewnić czystość łanu przez cały sezon.

Kukurydza jest rośliną wysiewaną w szerokie międzyrzędzia, a czas ich zwierania jest
dość długi. Dlatego niezwykle
istotny jest wybór skutecznego, a zarazem bezpiecznego
herbicydu o możliwie jak najdłuższym okresie działania.

Efektywnym sposobem
skutecznej redukcji populacji
chwastów w uprawie kukurydzy jest zastosowanie izoksaflutolu i tienkarbazon metylu.
Pierwszy związek jest inhibitorem syntezy barwników fotoaktywnych i zwalacza przede

wszystkim chwastnicę jednostronną oraz powszechnie występujące chwasty 2-liścienne,
a drugi blokuje enzymatyczną biosyntezę aminokwasów
i używa się go do ograniczania populacji chwastów jednoliściennych (prosowatych,
głównie włośnic) oraz dwuliściennych. Użycie preparatu
zawierającego obydwie substancje pozwoli na efektywną
walkę z najczęściej występującymi niepożądanymi gatunkami, takimi jak owies głuchy,
komosy, szarłaty, jasnoty,
rdesty, psianki, przytulie, chabry, fiołki, gwiazdnice, maki,
większość gatunków rumianowatych, taszniki czy tobołki.
Przy wyborze odpowiedniego preparatu warto zwrócić
uwagę czy w jego składzie
znajduje się substancja odpowiedzialna za detoksykacje
użytych substancji aktywnych
w kukurydzy, tak zwany sejfner. Na ogół w herbicydach
wykorzystuje się cyprosulfamid, gdyż oprócz detoksykacji
aktywizuje procesy metaboliczne, dzięki czemu rośliny

łatwiej znoszą stresy, na przykład te związane z niekorzystnym przebiegiem warunków
atmosferycznych. Jednak stosowanie tak specjalistycznych
środków wymaga od rolnika
precyzyjnego działania.
Zbyt niska temperatura,
duże dobowe jej wahania
lub też intensywny deszcz,
który wystąpi bezpośrednio
po wykonaniu zabiegu mogą
utrudnić dezaktywację zastosowanych substancji aktywnych w roślinie kukurydzy.
Również długotrwałe przetrzymywanie gotowego roztworu
w opryskiwaczu, na przykład
z powodu nagłych zmian pogodowych, może prowadzić
do niekorzystnych zmian
w jego strukturze. W takich
niekorzystnych warunkach
praktycznie każdy herbicyd
może spotęgować reakcję
rośliny na stres. Na ogół po
2-3 dobach, przy odpowiedniej temperaturze (średnia dobowa powyżej 8°C) funkcje
życiowe rośliny normują się,
pojawiają się nowe liście i wykonane w tym czasie opryski

są w pełni bezpieczne dla dalszego rozwoju plantacji.
Zarówno izoksaflutol, jak
i tienkarbazon metylu wykazują wysokie powinowactwo do
wody, zatem efektywność ich
działania uwidacznia się w warunkach odpowiedniego uwilgotnienia gleby. Gdy gleba jest
dostatecznie wilgotna zabieg
zaleca się przeprowadzić, zwracając baczną uwagę na chwasty, ponieważ nie powinny być
w bardzo zaawansowanych
fazach rozwojowych. W takich
warunkach herbicyd zawierający te dwie substancje aktywne
działa wyjątkowo skutecznie.
Izoksaflutol aktywizuje swoje
działanie doglebowe, a tienkarbazon metylu doglebowo-nalistne. Natomiast w sytuacji,
gdy wschody chwastów są
opóźnione lub gleba jest niewystarczająco uwilgotniona
zabieg należy przeprowadzić
później, gdy kukurydza znajdować się będzie w stadium
1-2 liści i na stanowisku wzejdą
już chwasty. Gdy wilgotność
gleby i występujące opady
deszczu są korzystne, a ilość

spodziewanych lub już wzeszłych chwastów jest bardzo
duża, to skutecznym sposobem
jest zastosowanie preparatu
Adengo 315 SC, który zawiera
te dwie substancje aktywne. To
skuteczne narzędzie do walki
z chwastami, które stosuje się
przed lub krótko po wschodach kukurydzy.
Preparat zwalcza bardzo
wiele chwastów, w tym także uciążliwe chwasty jednoliścienne: chwastnica, owies
głuchy, a także uciążliwe gatunki dwuliścienne: przytulię
czepną i rdesty. Jest bezpieczny do stosowania w uprawie
kukurydzy, ponieważ w preparacie znajduje się sejfner, najnowszej generacji substancja
osłonowa, która przyśpiesza
rozkład składników czynnych
w kukurydzy tak, by te związki aktywne nie wpływały na
nią negatywnie. Optymalne
warunki pozwalające osiągnąć
wysoką skuteczność i selektywność przy zabiegu to: wielkość
chwastów od 1 do 3 liści i odpowiednia wilgotność gleby.
Anna Rogowska

REKLAMA

IS AVENTIS

owies jary
zółtonasienny

plon powyżej 10 t/ha;

CEBIR

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

CELONG

FAO 240
kiszonka

FAO 250
ziarno

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

OP MAURRA

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

FAO 240/250
kiszonka, ziarno

Na wiosnę
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polecamy NOWOŚCI
W NOWYM SEZONIE ŻYCZYMY

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

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

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

WYSOKICH PLONÓW
SZCZEGÓŁY NA STRONIE:

WWW.OSEVA.PL

12 G O S P O D A R S T W O

Koronawirus a uprawy rolnicze

Pandemia koronawirusa zmieni podejście do ochrony roślin.

O tym, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła
na rolnictwo i jakich zmian
w ochronie roślin należy się
spodziewać, mówi prof. dr hab.
Marek Mrówczyński, dyrektor
Instytutu Ochrony Roślin –
Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu.
Pandemia koronawirusa
zatrzymała wiele gałęzi gospodarki. Czy w rolnictwie
również widać spowolnienie?
Koronawirus wpłynął na
gospodarkę całego świata,
w tym również na rolnictwo,
bo ograniczona została wymiana handlowa, pojawiły się
także problemy ze środkami
ochrony roślin. Szacuje się, że
rok 2020 będzie pierwszym
od dziesięcioleci, w którym
Chiny odnotują spadek PKB.
Należy przypuszczać, że w Polsce będzie podobnie, a to nie
pozostanie bez wpływu na
rolnictwo.
Mówi się, że pandemia
wpłynęła na dostępność oraz
na ceny środków ochrony roślin. Jakich, a przede wszystkim – dlaczego?
Od wielu lat substancje
czynne środków ochrony roślin są produkowane głównie
w Chinach oraz w Indiach, dokąd została przeniesiona produkcja. Stało się tak m.in. pod
wpływem nacisków ruchów
ekologicznych, których celem
jest wyeliminowanie tego typu
produkcji w Europie. Niestety
takie działania sprawiły, że
zarówno UE, jak i w zasadzie
cały świat jest uzależniony od
dostawców z Azji. Zatrzymanie
produkcji substancji czynnych
REKLAMA

w Chinach, a następnie w Indiach, spowodowało problemy
z produkcją oraz dostawami do
Europy. Niestety mimo ożywienia gospodarczego w Chinach na pozytywne efekty na
naszym rynku będziemy jeszcze musieli poczekać.
Obecnie rolnictwo musi
radzić sobie z problemami
z dostępnością niektórych
fungicydów i herbicydów,
które są efektem braku niektórych substancji czynnych.
O ile jeszcze środki ochrony
roślin stosowane wiosną przynajmniej w części pochodzą
z zapasów sprzed pandemii,
o tyle preparaty przeznaczone
do stosowania latem i jesienią
będzie jeszcze trudniej zdobyć.
Bo to właśnie ich nie wyprodukowano. Pamiętajmy, że
część środków ochrony roślin
stosowana jest na konkretne
agrofagi, w określonych momentach roku, w danej fazie
rozwoju zarówno rośliny, jak
i samego szkodnika. Jeśli ten
okres minął, zastosowanie
danego środka nie będzie już
ani zasadne, ani efektywne.
Obserwujemy także wzrost
cen części środków ochrony
roślin i z uwagi na wcześniej
omówione przyczyny należy
przypuszczać, że trend wzrostowy utrzyma się do jesieni.
Podrożeją bowiem zarówno
surowce, jak i cały proces logistyczny. Nie bez znaczenia jest
też sytuacja na giełdzie oraz
wzrost kursów walut, głównie
dolara i euro.
Czy w przypadku braku
dostępu do odpowiednich
środków ochrony roślin rolnicy mają jakieś alternatywne
rozwiązania, by bronić swoich upraw przed agrofagami?
W integrowanej ochronie
roślin, którą – jako państwo
członkowskie UE – mamy
obowiązek stosować, zaleca
się w pierwszej kolejności
stosowanie niechemicznych
metod ochrony, czyli np.
zabiegów agrotechnicznych
oraz wysiewanie odmian odpornych i tolerancyjnych na
agrofagi. Coraz więcej rolników zaczyna stosować także

biologiczne metody ochrony
roślin. Zaletą metod biologicznych jest fakt, że są bezpieczne
dla producenta i konsumenta.
Posiadają jednak zasadniczą
wadę – są droższe od metod
chemicznych. W niektórych
państwach Europy wprowadzono dopłaty do zakupu
środków biologicznych. Na
przykład w Niemczech wynoszą one 70 euro/ha, podobne rozwiązanie wprowadzono
też w Czechach, na Słowacji,
w Austrii i Szwajcarii. Trzeba
się jednak liczyć z ograniczeniem tej pomocy w okresie
pandemii koronawirusa.
Rozwiązaniem wartym
rozważenia w czasach niedostatecznej podaży środków
ochrony roślin wydaje się być
wysiew odmian odpornych
i tolerancyjnych np. na patogeny. Wymagają one mniejszej
ochrony, a więc mniejszego
zużycia środków ochrony roślin (nawet o 2 zabiegi mniej
na jednej uprawie).
Być może, nauczeni obecnym doświadczeniem, rolnicy
powinni rozważyć w przyszłości powrót do sprawdzonych,
choć czasochłonnych metod
prewencyjnych, a więc do
głębokich orek przed zimą
oraz podorywek. Choć są
dość czasochłonne i kosztowne, faktycznie wpływają
na ograniczenie liczebności
agrofagów i – co ważne – są
dostępne zawsze, niezależnie
od sytuacji ekonomicznej na
świecie. Zaprzestanie orki nie
tylko uzależnia rolnictwo od
dostępu środków ochrony roślin, ale też zwiększa ogólne
zużycie środków chemicznych.
Gdzie rolnicy mogą szukać
pomocy w zakresie doboru
najlepszych metod ochrony upraw?
Obecna sytuacja na rynku środków ochrony roślin
z pewnością zaskoczyła wielu
rolników. Ograniczenie dostępności środków ochronnych
oznacza w praktyce mniejsze
plony, a dla wielu gospodarstw,
zwłaszcza tych mniejszych,
skoncentrowanych na produkcji owocowo-warzywnej
– również problemy ze zbytem.
Tym bardziej teraz rolnicy
powinni postawić na precyzyjne stosowanie środków
ochrony roślin. Precyzyjne,
czyli realizowane dokładnie
wtedy, gdy faktycznie występuje zagrożenie i w niezbędnym
zakresie. Takie podejście to
pierwszy krok do ograniczenia

(i racjonalnego stosowania)
chemizacji rolnictwa. Oczywiście rolnicy nie są pozostawieni
sami z tymi problemami. Ministerstwo Rolnictwa, PIORiN,
czy ODR-y to instytucje, w których można szukać informacji
i pomocy. Informacje o aktualnych zagrożeniach można
znaleźć także na Platformie
Sygnalizacji Agrofagów (www.
agrofagi.com.pl). Pojawiają
się tam komunikaty dotyczące występowania agrofagów
w 350 punktach obserwacyjnych w całej Polsce. Jest to
narzędzie niezwykle pomocne dla rolników – pozwala
bowiem nie tylko sprawdzić,
jakie jest w danym regionie
ryzyko wystąpienia danego
organizmu szkodliwego dla
konkretnej uprawy, ale też pozyskać informacje, jak sobie
w tej sytuacji poradzić (pobierając odpowiednią metodykę
integrowanej ochrony). IOR –
PIB publikuje także zalecenia
ochrony roślin, dzięki czemu
rolnicy mogą znaleźć informacje o zakresie stosowania poszczególnych środków ochrony
roślin dopuszczonych do obrotu na terytorium Polski.
Jakie uprawy są obecnie najbardziej zagrożone
i dlaczego?
Z bieżących obserwacji wynika, że najwięcej zagrożeń
w uprawach rolniczych występuje z powodu braku zimy
w zbożach ozimych i rzepaku
ozimym. Szkodniki, chwasty
i patogeny praktycznie przez
cały czas się rozwijały i zagrażały uprawom, których okres
wegetacji także był przyspieszony. Przykładem są m.in.
chwasty w zbożach ozimych,
które rosły przez całą zimę.
W okresie wiosennym były już
bardzo duże, a to utrudniło
skuteczną ochronę, bo herbicydy na duże chwasty praktycznie nie działają. Podobnie
wyglądała kwestia szkodników
– nalatywały i uszkadzały zboża przez całą zimę. W styczniu
tego roku, w naszej Polowej
Stacji Doświadczalnej w Winnej Górze, zaobserwowaliśmy
na przykład obecność mszyc
zbożowych w żółtych naczyniach. Taka sytuacja miała
miejsce w Polsce pierwszy
raz, bo jeszcze nigdy nie odnotowano tak ekstremalnych
anomalii pogodowych. A mają
one wpływ na uprawy – przez
całą zimę zboża były narażone
na porażenie różnymi patogenami, występowały zwłaszcza
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choroby podstawy łodygi oraz
mączniak prawdziwy.
Cały świat skoncentrowany jest na walce z pandemią,
więc – co oczywiste – mniej
mówi się o innych zagrożeniach, np. dla upraw. Z jakimi innymi problemami
muszą radzić sobie rolnicy?
Paradoksalnie zagrożenia,
jakim muszą stawić czoło
rolnicy, łączą się. Brak zimy
spowodował ponadnormatywną aktywność agrofagów,
a w efekcie większe szkody
w uprawach ozimych. Ciepła
zima sprawiła, że rośliny przez
cały czas się rozwijały, to jest
widoczne zwłaszcza w uprawach rzepaku. Na przedwiośniu wytwarzał on już pędy,
które zostały uszkodzone
z powodu marcowych przymrozków. W miejsca uszkodzeń mrozowych wniknęły
patogeny, a szczególnie szara
pleśń, co wymusiło wykonanie
zabiegów ochronnych. A środków ochrony roślin, z uwagi na
pandemię, zaczyna brakować.
Innym, w opinii rolników
gorszym od pandemii koronawirusa, zagrożeniem dla upraw
jest susza, którą – także z powodu braku zimy, a zwłaszcza
braku śniegu, odnotowujemy
już w niemal całej Polsce.
Susza, co oczywiste, zagraża
wzrostowi roślin, a więc i plonom. I tu, niestety w przeciwieństwie do pandemii, post
factum niewiele możemy zrobić. Zaleca się jednak działania prewencyjne, pozwalające
na choć częściową poprawę
stanu nawodnienia gleby, np.
poprzez utrzymywanie pasów
zieleni na skrajach upraw, na
zadrzewianiu granic pomiędzy
polami, itp.
Czy już teraz można wyrokować, jak obecna sytuacja
wpłynie na tegoroczne zbiory? Jeśli tak – jak wyglądają
te prognozy?
Prognozy nie są optymistyczne. Po pierwsze z powodu
braku środków ochrony roślin
spowodowanych pandemią koronawirusa zakładamy słabsze
zbiory. Do tego należy dodać
brak wody, który znacząco obniży poziom plonów, zwłaszcza z roślin jarych.
Mówi się, że pandemia
zmieni naszą rzeczywistość.
Jak wpłynie na ochronę
roślin?
Po zakończeniu pandemii
koronawirusa w ochronie roślin prawdopodobnie wzrośnie
znaczenie metod niechemicznych oraz upraw odmian odpornych i tolerancyjnych na
agrofagi. Myślę, że metody
biologiczne zyskają na znaczeniu i będą w większym
stopniu stosowane w uprawach
rolniczych. Dla zachowania
bezpieczeństwa w zakresie

dostępności surowców –
przynajmniej część środków
ochrony roślin powinna być
produkowana w Unii Europejskiej, abyśmy w przyszłości nie
byli w 100% zależni od sytuacji na rynkach azjatyckich.
Musimy pamiętać, że płynne
dostawy środków ochrony roślin oznaczają również bezpieczeństwo żywnościowe UE.
Okres kwarantanny uczy
nas wszystkich, że rozwiązania
dostępne online są optymalne
w czasie pandemii. Sądzę, że
ten kanał komunikacji będzie
w większym stopniu wykorzystywany jako nośnik porad
i wskazówek dla rolników.
W ten właśnie sposób będzie
przebiegać transfer wiedzy naukowej, czyli od instytutów badawczych, takich jak IOR – PIB,
do doradztwa rolniczego, a następnie do rolników. Z pewnością powstaną nowe programy
wieloletnie, które służą zarówno Ministerstwu, PIORiN, jak
i ODR oraz praktyce rolniczej.
Jakie wnioski dla ochrony
roślin już dziś możemy wyciągnąć z pandemii?
Pandemia nauczyła nas
wszystkich, że bez odpowiedniego finansowania oraz zaplecza naukowego nie pokona się
koronawirusa. Podobnie jest
z ochroną roślin – tu także
potrzebne będą nowe rozwiązania oraz systemy finansowania badań naukowych, tak
aby możliwe było realizowanie
projektów zapewniających bezpieczeństwo żywnościowe kraju, a także realizujących cele
administracji rządowej i oczekiwania praktyki rolniczej.
Pandemia koronawirusa
w dobitny sposób pokazała, jak
istotne jest oszacowanie ryzyka
wystąpienia przyszłych zagrożeń.
Dotyczy to nie tylko zdrowia
publicznego, ale także ochrony
roślin, a w szczególności bezpieczeństwa fitosanitarnego. W tym
przypadku musimy w jeszcze
większym stopniu rozwijać prace
nad prognozowaniem zagrożeń,
które mogą być spowodowane
przez nowe agrofagi, poprzez położenie większego nacisku na
oceny zagrożenia agrofagami
(PRA). Takie badania i ekspertyzy od kilku lat są prowadzone
w IOR –PIB, w Centrum Badań
Organizmów Kwarantannowych,
Inwazyjnych i Genetycznie Zmodyfikowanych. Pracuje nad nimi
zespół 20 pracowników naukowych pod kierownictwem doktora Tomasza Kałuskiego, który
przez ostatnie dwa lata doskonalił się w tym zagadnieniu w EFSA,
czyli Europejskim Urzędzie ds.
Bezpieczeństwa Żywności.
Rozmawiała Andromeda Wróbel
Źródło: Nonoproblemo,
Alicja Sidorowicz
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Jak uratować plony przed suszą?
Ekonomiści i meteorolodzy
zapowiadają, że jeśli wiosna
i lato będą upalne i bez deszczu,
jak w ubiegłym roku, to zjawisko suszy jeszcze bardziej się
pogłębi. Niestety dla roślin susza
jest najbardziej niebezpieczna
właśnie wiosną, kiedy nasiona
i rośliny potrzebują wody, by
wzejść i wytworzyć plon. Jej niedobór spowoduje wykształcenie
się drobniejszych ziaren zbóż,
mniejszych bulw ziemniaków
czy korzeni buraków, przełoży
się to na niższe plony.
– […]. By zminimalizować
nadmierne parowanie wody
w glebie i móc utrzymać
ją w głębszych warstwach,

warto stosować uprawę pasową w technologii Mzuri
Pro-Til, która umożliwia siew
bezpośrednio w ściernisko po
zbiorze każdego przedplonu.
Dodatkowo pozwala w jednym
przejeździe głęboko uprawić
wąskie pasy gleby, w których
aplikowane są nawozy oraz
wysiewane nasiona na dokładnie kontrolowanej głębokości.
Nasiona zostają umieszczone
w wilgotnej, odpowiednio napowietrzonej glebie o dobrej
strukturze. […] – mówi Marek
Różniak, prezes firmy Mzuri.
Uprawa pasowa pozwala
oszczędzić wodę w glebie.
Dzięki jednemu przejazdowi

od ścierniska przedplonu do
siewek kolejnej rośliny, gdzie
gleba uprawiana jest jedynie
w wąskich pasach i jest spulchniana, a nie odwracana, jej
resztki pożniwne pozostają na
powierzchni nieuprawianych
pasów, dzięki czemu chronią
glebę przed utratą wody i materii organicznej. Dodatkowo prowadzi to również do
zwiększenia aktywności życia
biologicznego w glebie, jej rozluźnienia, poprawy struktury
oraz zmniejszenia zwięzłości.
– Co ważne, jeden przejazd
agregatu w celu uprawy gleby,
aplikacji nawozów i siewu nasion znacznie skraca czas pracy

i niezależnie od warunków pogodowych można dotrzymać
optymalnych terminów siewu.
Dodatkowo ograniczamy zużycie
paliwa, a co za tym idzie, mamy
niższe koszty – dodaje Różniak.

By zażegnać problem
z suszą, nie wystarczą chwilowe opady deszczu, a długotrwałe i systematyczne oraz
zmiana uprawy na pasową,
która pozwoli zatrzymać wodę

w glebie na dłużej i ograniczy
jej parowanie.

herbicydów, powierzchnię farmy
pozostawiamy do samoistnego porośnięcia lub obsiewamy
trawą, w zależności od zaleceń
organów wydających decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach. W celu utrzymania jak
najwyższej efektywności elektrowni, roślinność z jej terenu
jest wykaszana (do dwóch razy
w roku), a panele obmywane są
czystą wodą. Ponadto ogrodzenie elektrowni jest podniesione
od powierzchni gruntu, dzięki
czemu migracja drobnych zwierząt, roślin czy też grzybów pozostaje niezakłócona.
Jak wygląda proces poprzedzający zawarcie umowy?
Przed podpisaniem umowy
dzierżawy, grunt jest dokładnie sprawdzany przez naszych
specjalistów.

Aby wybudować elektrownię o mocy 1 MW potrzebujemy obszar o powierzchni
ok. 1,6 ha (w przypadku braku przeszkód planistycznych
(cieki, rowy, słupy itp.) jest to
powierzchnia ok. 1,4ha).
Nie jest istotna odległość od
zabudowań oraz formy ochrony przyrody. Dokładna weryfikacja terenu zajmuje naszym
specjalistom ok. 3 dni robocze.
Po tym czasie, jeżeli działka
spełnia wszystkie kryteria,
można spodziewać się propozycji umowy. Kwota jaką
proponujemy zazwyczaj przekracza 8500 złotych za hektar
za rok. Ponadto, zobowiązujemy się do pokrywania wszelkich obciążeń finansowych
związanych z eksploatacją
naszej instalacji. Co ważne, po
podpisaniu umowy, właściciel
nieruchomości ma stały kontakt z kierownikiem projektu,
który czuwa nad prawidłową
realizacją inwestycji. Wszystkie
wymagane dokumenty przygotowujemy we własnym zakresie, nie zrzucamy zadań na
właściciela nieruchomości. Nie
korzystamy również z pomocy
zewnętrznych firm.
Posiadamy bogate doświadczenie w realizacji tego typu
przedsięwzięć.
O co warto zapytać, przed
podpisaniem umowy?
Nie bój się pytać. Jesteśmy

w stanie odpowiedzieć na
wszystkie nurtujące Cię pytania związane z realizacją
przedsięwzięć jakimi są farmy fotowoltaiczne. Dane o naszej firmie możesz sprawdzić
w KRSie, na naszej stronie
internetowej czy w mediach
społecznościowych - Facebook,
LinkedIn. Przejrzyj dokładnie
umowę, sprawdź, czy zobowiązujemy się w niej do ponoszenia kosztów eksploatacyjnych
farmy czy do posprzątania
instalacji po zakończeniu
działania elektrowni. Niestety, na rynku działają firmy,
które w umowach nie podają żadnych informacji o demontażu instalacji i finalnie
cały koszt tego przedsięwzięcia spada na barki dzierżawcy. Nie podejmuj pochopnej
decyzji. Jeżeli nie czujesz się
pewnie, to skonsultuj umowę
np. z prawnikiem.
A może lepszym pomysłem
są wiatraki?
Słuszne pytanie. Farmy
wiatrowe podobnie jak i te
fotowoltaiczne należą do odnawialnych źródeł energii, jednak są między nimi znaczne
różnice. Pierwsza i najważniejsza z nich związana jest
z lokalizacją inwestycji. Zgodnie z obowiązującą ustawą
z dnia 20 maja 2016 r. z póz.
zm1 o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych,

przedsięwzięcia te muszą być
lokalizowane w odległości co
najmniej równej dziesięciokrotności całkowitej wysokości elektrowni od budynków
mieszkalnych oraz form ochrony przyrody. Ponadto, w przypadku elektrowni wiatrowych
musi zostać uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, na mocy
którego w wyżej wspomnianej
odległości nie będą mogły zostać zlokalizowane nowe budynki mieszkalne. Kolejna
różnica związana jest z samą
konstrukcją farm - elementy
elektrowni fotowoltaicznej nie
wymagają betonowania, przez
co mniej ingerują w strukturę
gruntu. Inwestycje polegające
na budowie farm wiatrowych,
często są także źródłem konfliktów społecznych.
Trudno znaleźć rozwiązanie,
które będzie satysfakcjonujące
dla wszystkich stron. Energia
odnawialna to jednak niezbędny kierunek zmian, jakie muszą
podjąć wszystkie kraje, by walczyć o poprawę klimatu. Farmy
solarne, to zaś bezpieczne i sprawdzone rozwiązanie, które w wielu krajach jest z powodzeniem
wykorzystywane od wielu lat.
Masz więcej pytań? Zgłoś
się do nas!

Źródło: Agencja Face it!,
Magdalena Pytkowska
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Dzierżawa ziemi pod fotowoltaikę
Jak zrobić to bezpiecznie?

Fotowoltaika – farmy solarne, które są minielektrowniami produkującymi
prąd, zyskują coraz większą
popularność w Polsce. Wielu
właścicieli ziem zdecydowało
się wydzierżawić swoje grunty na potrzeby budowy farm
fotowoltaicznych, jak to wygląda i na co zwracać uwagę,
by bezpiecznie zawrzeć tego
typu transakcje? Dlaczego
warto korzystać z doświadczenia firm, takich jak Sun
Investment Group?
Jak działa farma solarna
i z czego się składa?
Podstawowe elementy farmy
to przede wszystkim: moduły
fotowoltaiczne z powłoką
antyrefleksyjną, inwertery (falowniki) zmieniające
wyprodukowany prąd stały

na prąd zmienny oraz stacja
transformatorowa. Obszar
elektrowni jest ogrodzony
oraz stale monitorowany. Sama
budowa przedsięwzięcia jest
bardzo szybka i prosta. Aluminiowe konstrukcje wsporcze
są wbijane w grunt za pomocą kafara, a następnie nasi
pracownicy ręcznie wsuwają
moduły. Wszelkie przewody
prowadzone są w ziemi, w specjalnych rurach osłonowych.
Farma fotowoltaiczna nie stanowi zagrożenia dla ludzi ani
środowiska naturalnego. Jej
eksploatacja jest cicha i bezemisyjna. Moduły podniesione
są od powierzchni gruntu, dzięki
czemu zarówno pomiędzy rzędami paneli jak i pod nimi samymi
wciąż pozostaje obszar biologicznie czynny. Nie stosujemy

Źródło: Sun Investment
Group, Maria Popielewicz
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Produkty mleczne
wzmacniają odporność
Warto przyjrzeć się swojemu
sposobowi żywienia.
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wywierało korzystny wpływ na
układ immunologiczny. Chińskie
zalecenia obejmują:
• spożycie 300 g produktów
mlecznych dziennie
• zwiększenie konsumpcji mlecznych produktów fermentowanych bogatych w probiotyki
• zachęcenie osób z nietolerancją laktozy do wyboru produktów bezlaktozowych lub
o niskiej zawartości laktozy
z wyłączeniem spożywania
ich na czczo
• stopniowe spożycie mleka
w małych ilościach i kilka
razy, aby przyzwyczaić jelita
do obecności laktozy i lepszej
jej tolerancji
• zachęcenie kobiet w ciąży i karmiących do spożycia 500 g
mleka lub innych produktów
mlecznych
• spożycie mleka lub jego przetworów przez dzieci w wieku
przedszkolnym (od 2 do 5 lat)
w ilości 350 – 500 g dziennie
• karmienie piersią przez co najmniej 6 miesięcy, a najlepiej
przez 2 lata. Jeżeli karmienie
naturalne jest niemożliwe
zalecane są mieszanki dla
niemowląt
Chińczycy wskazują na takie
składniki mleka np. jak: witamina A, B1, wapń, laktoferyna, immunoglobulina, laktoalbumina,
glikopeptydy itp., które wzmacniają odpowiedź immunologiczną
organizmu na potencjalne zagrożenie. O ile witamin i wapnia
nie trzeba nikomu przedstawiać,
to warto pochylić się szczególnie
nad laktoferyną czyli super białkiem posiadającym niesamowite
właściwości przeciwwirusowe,
przeciwbakteryjne, przeciwzapalne, przeciwgrzybicze, przeciwnowotworowe, a nawet wykazuje
zdolność wiązania żelaza. Białko
to wpływa na RNA i DNA wirusów, uniemożliwiając wniknięcie
wirusa do komórki. Ponadto produkuje tlenek azotu, który wpływa hamująco na mikroorganizmy
chorobotwórcze oraz pobudza
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Obecna sytuacja nie pozostawia nam wyboru. Szczególnie gdy
ciągłe przebywanie w domu, tuż
przy lodówce kusi niesamowicie
by sięgnąć po małe co nieco. Konsekwencje takiego postępowania
pojawią się bardzo szybko w postaci przyrostu masy ciała, jak również pogorszeniu stanu zdrowia.
Dodatkowo brak ruchu będzie
potęgował te zjawiska. Wprowadzone ograniczenia w wyjściu na
zakupy może powodować także,
że będziemy rezygnować ze zdrowych produktów takich jak np.
warzywa, owoce, mleko i produkty
mleczne na rzecz wysoko przetworzonych artykułów spożywczych.
I tu zaczyna się problem, ponieważ
może dojść do niedoborów składników odżywczych. Pierwszym
układem, który zareaguje negatywnie na zmianę będzie układ
immunologiczny. Deficyt witamin,
minerałów, pełnowartościowego
białka będzie wzmagał większą podatność na zakażenia. Dlatego też,
w tym wyjątkowym okresie należy bardziej zadbać o prawidłowy
sposób żywienia, który wzmocni
odporność organizmu, a w razie
wystąpienia choroby skróci czas
jej trwania i zdecydowanie ułatwi
powrót do zdrowia.
Do takich produktów należy zaliczyć mleko i produkty
mleczne, które zwierają całą
masę składników odżywczych
wspierających system immunologiczny. Ich walory prozdrowotne
docenili Chińczycy, którzy opracowali dla lokalnych społeczności wytyczne dotyczące spożycia
nabiału, w nadziei, że wzmocni
on odporność. Jak podkreślają
eksperci z Narodowego Stowarzyszenia Przemysłu Zdrowia
i Zarządzania Przedsiębiorstwem,
Chińskiego Towarzystwa Żywienia oraz Chińskiego Stowarzyszenia Mleczarstwa i Chińskiego
Stowarzyszenia Przemysłu Mleczarskiego, wyższe spożycie mleka i jego przetworów szczególnie
gdy organizm jest narażony na
działanie koronowirusa będzie
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wzrost bakterii probiotycznych
znajdujących się we florze jelitowej
organizmu. Laktoferynę wykorzystuje się w produkcji antybiotyków
oraz leków na astmę, Alzheimera
czy stwardnienie rozsiane.
Prawidłowe żywienie stanowi
podstawowy czynnik zewnętrzny mający wpływ na rozwój
i funkcjonowanie układu odpornościowego człowieka. Dlatego
dobrze zbilansowana dieta bogata
w powyższe składniki zapobiegnie niedoborom żywieniowym
i wzmocni mechanizmy obronne
organizmu.
Źródło: Polska Izba Mleka
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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CLAAS sponsorem konkursu
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W połowie marca ruszył tegoroczny konkurs FARMING BY SATELLITE dot. rolnictwa
precyzyjnego, którego sponsorem ponownie jest firma CLAAS.

Młodzi rolnicy mogą indywidualnie lub zespołowo zgłaszać swój udział do 15 czerwca
2020 roku.
Konkurs FARMING BY
SATELLITE został zainicjowany przez Europejską Agencję GNSS (GSA) i Europejską
Agencję Środowiska (EEA)
i jest skierowany do młodych
rolników oraz do uczniów

i studentów, przede wszystkim
na kierunkach informatycznych, budowy maszyn i nauk
rolniczych. Ideą konkursu jest
wspieranie konsekwentnego
rozwoju wykorzystywania
systemów GNSS i obserwacji
Ziemi w rolnictwie europejskim i afrykańskim. Konkurs
promuje zrównoważone praktyki rolnicze oraz poprawę

wydajności i wykorzystywania zasobów, a tym samym
zmniejszanie negatywnego
wpływu na środowisko.
Korzystanie z danych satelitarnych jest niezbędne, aby
przygotować sektor rolniczy
na globalne wyzwania, takie jak wzrost liczby ludności na świecie i skutki zmian
klimatycznych. Konkurs

FARMING BY SATELLITE
ma zachęcić młodych specjalistów, rolników i studentów
w Europie do opracowywania
nowych, zrównoważonych
i przyjaznych dla środowiska
rozwiązań z wykorzystaniem
systemu obserwacji Ziemi
Copernicus oraz systemów
nawigacji satelitarnej EGNOS
i Galileo.

Edycja konkursu 2020 przewiduje nagrodę specjalną dla drużyny z Afryki, która uwzględni
szczególne potrzeby i zasoby
państw afrykańskich w zakresie
poprawy samowystarczalności
i zrównoważonej modernizacji
rodzimego rolnictwa.
- Kto by pomyślał, że
Galileusz i Kopernik będą
w stanie przekonać młodych
rolników, by stali się obeznanymi z nowoczesną technologią przedsiębiorcami, którzy
wykorzystują dane z kosmosu
do wprowadzania innowacji
wpływających na poprawę
jakości życia. Potrzebujemy
młodych, innowacyjnych rolników, którzy będą rozwijać
konkurencyjne, a zarazem
zrównoważone rolnictwo,
wykorzystując przy tym możliwości, jakie oferują im technologie kosmiczne. Poprzez
konkurs chcemy wesprzeć ich,

pomagając w znalezieniu najlepszego możliwego rozwiązania – wyjaśnia Pascal Claudel,
dyrektor wykonawczy GSA.
Osoby indywidualne lub
zespoły mogą zgłaszać swój
udział w konkursie drogą
internetową od 16 marca do
15 czerwca 2020 r. Najlepsze
koncepcje zostaną wyłonione
do udziału w rundzie finałowej. Nagroda pieniężna w łącznej wysokości 10000euro
zostanie podzielona pomiędzy czterech najlepszych
uczestników.
Konkurs FARMING BY SATELLITE 2020 wspiera jego
sponsor – producent techniki
rolniczej CLAAS. Szczegółowe
informacje na temat konkursu
można znaleźć pod adresem
www.farmingbysatellite.eu
Źródło: CLAAS Polska
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Prasy
zwijające

Nagroda główna w konkursie
CLAAS ELIOS 230.

Kup maszynę do zbioru pasz i wygraj ciągnik CLAAS.
Pożyczka 0%* aż na 5 lat.
claas.pl
Akcja promocyjna ważna do 30.06.2020. Szczegóły kampanii promocyjnej u autoryzowanych Dealerów marki CLAAS oraz na stronie claas.pl.
Ilustracje należy traktować jako przybliżone. Mogą one obejmować elementy nienależące do wyposażenia standardowego.
*Niniejsze dane mają charakter informacyjny, są adresowane wyłącznie do przedsiębiorców i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Warunkiem zawarcia umowy finansowania jest uzyskanie przez klienta potwierdzenia posiadanej zdolności kredytowej
przez CLAAS Financial Services SAS. Oferta ważna do 30.06.2020. Szczegóły oferty dostępne u Regionalnych Kierowników Sprzedaży CLAAS Financial Services.
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