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Czym byłoby rolnictwo XXI wieku bez myśli przewodniej, jaką jest „rozwój”?

Człowiek nauczył się czerpać z dobrodziejstwa ziemi
i wykorzystywać jej potencjał.
Starano się zwiększać jej produktywność poprzez stosowanie wydajniejszych technik,
efektywniejszych nakładów
lub postępu biologicznego,
co wywarło wpływ również
na produkcję roślinną, a co
za tym idzie - potrzebę magazynowania płodów rolnych.
Jeszcze przed 1990 rokiem
w głowie i sercu jednego człowieka narodziła się potrzeba
i koncepcja stworzenia dla
potrzeb własnego gospodarstwa magazynu na ziarno. Tak
powstały pierwsze dwa silosy
z blachy z perforowaną podłogą - wspomina Paweł Krzemiński, prezes BIN. Po dziesięciu
latach tych doświadczeń mój
brat Zygmunt oficjalnie zarejestrował Zakład Mechanizacji

i Automatyzacji Rolnictwa
„BIN”. Dziś obchodzimy jubileusz 30-lecia powstania
i z dumą potwierdzamy, że
nasze produkty zrewolucjonizowały przechowywanie
ziaren zbóż, kukurydzy oraz
nasion roślin oleistych w Polsce – dodaje.
Zgadza się. Tradycyjne i kłopotliwe, bo wiążące się z dużymi stratami, przetrzymywanie
zbóż w stodołach lub na klepiskach można obecnie zastąpić
specjalistycznymi i nowoczesnymi silosami płaskodennymi
z aktywną wentylacją, zapewniając możliwość długoterminowego przechowywania zbóż
bez strat jakościowych.
Postawiliśmy na rozwój
Stopniowo produkcję rozszerzyliśmy o urządzenia usprawniające proces załadunku
i rozładunku z wykorzystaniem

przenośników transportujących ziarno. W trosce o wysoką jakość składowanego
materiału i z uwagi na procesy
zachodzące w magazynowanym ziarnie wprowadziliśmy
do oferty mierniki temperatur oraz wentylatory. Z powodzeniem zaczęliśmy budować
obiekty magazynowe o dużej
pojemności dostosowując się
do rynku i rosnących oczekiwań naszych klientów – wspomina prezes BIN. W kolejnych
latach w ofercie firmy pojawiły
się silosy lejowe oraz silosy do
przechowywania paszy.
Pod koniec 2019 roku przystąpiliśmy do wprowadzania
do sprzedaży silosów płaskodennych z blachy falistej o ładowności od 500 do 5000 ton.
Mają one do 19 metrów średnicy, a najwyższy aż 26 metrów wysokości. Ich sprzedaż

stale rośnie – widać, że było
to dobre posunięcie – podsumowuje prezes firmy. Można
je wyposażyć w podłogę stalową lub betonową. Podłoga
stalowa jest perforowana na
całej powierzchni i może być
postawiona na bloczkach betonowych lub na ruszcie stalowym umożliwiającym montaż
przenośnika o wydajności do
150 t/h. Alternatywą podłogi
stalowej jest podłoga betonowa
z kanałami wentylacyjnymi
i kanałem technologicznym
do przenośnika rozładowczego.
W silosach można zamontować wielopunktową sondę do
pomiaru temperatury ziarna,
a zastosowany system wentylacji umożliwia jego schładzanie i dosuszanie. Przy tak
dużych ładownościach liczy
się również przeprowadzenie
sprawnego procesu załadunku i rozładunku silosu, co zapewniają dostępne urządzenia
mechanizujące. Przy projektowaniu położono duży nacisk
na wygodę i bezpieczeństwo
użytkowania. Zaprojektowano kanał bezpieczeństwa jako
alternatywny sposób rozładunku, szerokie i bezpieczne
pomosty eksploatacyjne oraz
wygodny właz dolny.
Jakość i doświadczenie
W produkcji wykorzystywane są nowoczesne maszyny sterowane numerycznie,
a wieloletnie doświadczenie
i zaangażowanie pracowników
wspieranych przez profesjonalną kadrę konstruktorów
prowadzi do ciągłego zwiększania jakości produktów
i usług. Firma współpracuje
z dostawcami, których produkty spełniają najwyższe
normy w zakresie jakości
i bezpieczeństwa. Nawiązano
kontakty i współpracę z wiodącymi instytutami i ośrodkami
badawczo-rozwojowymi celem
udokumentowania i potwierdzenia skuteczności koncepcji

konstrukcyjnych i technologicznych, uzyskując certyfikaty jakości oraz pozytywne
wyniki badań wytrzymałości
i bezpieczeństwa użytkowania. Dzięki temu wyroby firmy
wielokrotnie odznaczane były
branżowym uznaniem, a firma BIN nagradzana licznymi
wyróżnieniami.
Silosy i nie tylko
Silosy zbożowe stanowią
wiodący produkt aleksandrowskiego przedsiębiorstwa
i to właśnie z Kujaw wyruszają
we wszystkie strony świata.
Produkty BIN poza rynkiem
krajowym znalazły uznanie
na licznych rynkach europejskich. Ponadto firma jest producentem wiat rolniczych, wiat
przystankowych oraz szafek
szkolnych, a pomocą i odpowiedzią na problemy zmagających się z suszą rolników mają
być wdrożone do produkcji
zbiorniki retencyjne.
Niewątpliwie sukces osiągnięcia globalnej sprzedaży
silosów w ciągu 30 lat działalności w ilości ponad 67 tys.
szt. o łącznej pojemności około
6,2 mln ton zbóż przyczynił
się do cywilizacyjnego postępu
polskiego rolnictwa w dziedzinie gospodarki zbożowej
– z dumą podsumował Paweł
Krzemiński, prezes BIN.
Od Redakcji:
BIN jest rodzinną polską
firmą, której nazwa tak wrosła w społeczną świadomość,
że wielu rolników BIN-ami
nazywa także silosy innych
producentów. Połyskujące
w słońcu silosy z granatowym logo dodają splendoru polskim gospodarstwom
rolnym i poprawiają estetykę
wiejskich siedlisk. Dziękujemy
za jej ogromny wkład w rozwój
polskiego rolnictwa i życzymy kolejnych milionów ton
zbóż przechowywanych w ich
zbiornikach.
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„Przezwyciężyć suszę”

Bayer kontynuuje kampanię edukacyjną „Grunt to
bezpieczeństwo”.

Tematem wiodącym tegorocznej edycji programu
edukacyjnego „Grunt to bezpieczeństwo”, prowadzonego
przez firmę Bayer od 10 lat, jest
walka z suszą. To odpowiedź
na palący problem, dotykający zarówno rolnictwa, jak
i – w szerszym kontekście –
całego życia gospodarczo-społecznego w Polsce.

- Tegoroczna odsłona kampanii kontynuuje temat rolnictwa zrównoważonego,
tym razem koncentrując się
na radzeniu sobie z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi – mówi dr Michał Krysiak,
z firmy Bayer – […]. Rolnik nie
może odwrócić zmian klimatu,
jednak wiedząc o ich odziaływaniu, może przeciwdziałać
skutkom, np. zapobiegając
erozji wietrznej i wodnej gleby oraz dobierając do uprawy
odmiany odporne na suszę.
Tym samym może podnieść
stabilność plonów i swoich
dochodów.
Kampania objęła m.in.

wykłady dla rolników, przygotowano również specjalną
broszurę edukacyjną.
W ramach programu „Grunt
to bezpieczeństwo“ firma Bayer co roku realizuje różnorodne
działania edukacyjne z zakresu
prawidłowych, odpowiedzialnych praktyk rolnych. Tematami wiodącymi były dotychczas
m.in. dobór środków ochrony
osobistej, stosowanie oryginalnych produktów, jakość
plonów i zachowanie dopuszczalnych poziomów pozostałości, bioróżnorodność.
Źródło: Biuro prasowe Bayer
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Zmiany w zarządzie CLAAS
Christian Radons przejmuje odpowiedzialność za
globalną sprzedaż i serwis obejmując stanowisko,
które do tej pory zajmował Bernd Ludewig.

- Dziękujemy Panu Bernd Ludewig za jego wkład
w rozwój firmy na stanowisku regionalnego dyrektora
zarządzającego na Europę
Wschodnią oraz za cztery lata
aktywnej pracy w Zarządzie

Koncernu - oświadcza Thomas
Böck, Prezes Zarządu Grupy
CLAAS. - Jednocześnie bardzo
się cieszymy, że na to jakże
istotne stanowisko, udało się
nam pozyskać doświadczonego
i pełnego inicjatywy menedżera Christiana Radons – dodaje.
Radons jest w Grupie CLAAS już od około 20 lat i początkowo zajmował różne
stanowiska kierownicze w obszarze handlu. Od października 2017 roku Radons kierował
jako regionalny dyrektor zarządzający sprzedażą w Europie Zachodniej i Oceanii,
a od 2019 roku także w Afryce

i na Bliskim Wschodzie.
Tym samym Zarząd Grupy
CLAAS składa się z następujących członków: Thomas Böck
(Prezes, Produkcja Maszyn Zielonkowych oraz Rozwój Technologii i Systemy Rolnictwa
Precyzyjnego), Hans Lampert
(Finanse i Kontroling), Jan-Hendrik Mohr (Produkcja
Maszyn Żniwnych), dr Jens
Foerst (Produkcja Ciągników)
i Christian Radons (Sprzedaż
i serwis).

Według Riny Hulsbosch, nauczyciela i kierownika edukacji na uniwersytecie Thomas
More w Geel z Belgii, TIM to
sposób na połączenie sił i służenie mechanizacji rolnictwa
pod każdym względem.
- Sektor wymaga bardziej
wyspecjalizowanych techników. W tym sektorze w całej
Belgii jest 700 wolnych miejsc
pracy, które firmom trudno
jest obsadzić. Współpraca
w ramach TIM Europe podniesie świadomość tego sektora i zachęci młodych ludzi do
podjęcia edukacji w zakresie
mechanizacji rolnictwa – uważa Hulsbosch.
Ostatnim krajem, który
zdecydował się na przyłączenie do projektu jest Szwecja.
Lina Tuvesson Hallman ze
stowarzyszenia handlowego
MaskinLeverantörerna (ML)
w Sztokholmie, uznaje projekt TIM Europe za bardzo
obiecujący:
- Od dziesięcioleci promujemy zawód mechanika, mając
nadzieję zachęcić młodych ludzi do wyboru technicznego
szkolenia zawodowego. Widzimy, że wiele materiałów dydaktycznych nie jest aktualnych,
a nauczyciele często nie mają
wystarczającej wiedzy na temat nowoczesnych narzędzi
i pojazdów. Chcielibyśmy unowocześnić edukację i uczynić ją
lepszą. Już teraz ściśle współpracujemy z firmami, aby to
osiągnąć. Jednak tworzenie
podręczników i materiałów

do nauki jest drogie i bardzo
czasochłonne. Dlatego oferta
„gotowych do użycia” narzędzi
edukacyjnych Tim Europe była
dla nas decydująca – tłumaczy
Lina Tuvesson Hallman.
To początkowy etap tworzenia tego projektu. Inicjatorzy
chcą go rozwijać korzystając
z funduszy unijnych. Złożyli
wniosek na dofinansowanie
i czekają na jego rozpatrzenie.
W ramach projektu grupą docelową są studenci i pracownicy sektora Agro w krajach
uczestniczących w projekcie:
Belgii, Holandii, Polsce, Szwecji i na Węgrzech. Wydaje się,
że projekt ma spore szanse
na otrzymanie niezbędnych
funduszy. Tym bardziej, że dotychczasowe działania podejmowane w ramach platformy
TIM w Holandii pokazują, że
jest to przedsięwzięcie pożyteczne i potrzebne. Zdołano
już przygotować spory zasób
materiałów, z których już
mogą korzystać użytkownicy platformy. W ramach platformy docelowo ma powstać
m.in. 100 książek do nauki
przedmiotu. 40 z nich jest już
gotowych w ramach platformy TIM działającej w Holandii. Wszystkie opracowania
dostępne będą w językach:
niderlandzkim, francuskim,
węgierskim, polskim, szwedzkim i angielskim. Wśród nich
będą pozycje zajmujące się
kompetencjami miękkimi. Innym innowacyjnym technologicznie rezultatem wspólnych

działań ma być prototyp wirtualnego miejsca pracy, przy
pomocy którego uczniowie,
w rzeczywistości wirtualnej,
będą mogli przeprowadzić
naprawy maszyn i urządzeń.
- Wierzymy, że współpraca w ramach TIM Europe da
wymierne korzyści i wpłynie
pozytywnie na system edukacji
zawodowej w naszej branży.
Liczymy, że w dłuższej perspektywie będzie to miało
wpływ na poziom wykształcenia pracowników trafiających
na rynek pracy i zatrudnianych
przez firmy, które zrzeszone są
w ramach naszej Izby. Zdajemy
sobie jednak sprawę, że będzie
to proces długofalowy. Sam
projekt w ramach Erasmus
Plus rozpisany jest na 4 lata.
Najprawdopodobniej w lipcu
br. dowiemy się, czy dotacja
ze środków UE zostanie nam
przyznana. Dla nas jest to również nowe doświadczenie. Jesteśmy przekonani, że będzie
to pierwszy krok do szeroko
pojętej współpracy z naszymi zagranicznymi partnerami,
a którego celem będzie podniesienie poziomu edukacji
i opracowanie spójnych materiałów dla młodzieży w Europie kształcącej się w kierunku
mechanika i serwisanta maszyn rolniczych – podsumowuje Michał Spaczyński.

Źródło: CLAAS
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

TIM Europe – przyszłość edukacji w branży maszyn
i urządzeń rolniczych
Wprawdzie rozwój technologii od wieków towarzyszy
cywilizacji, ale chyba jeszcze
nigdy w dziejach ludzkości
rozwój technologiczny nie
przeplatał się z tak wieloma
dziedzinami życia i gospodarki, a niektóre z nich przeszły
prawdziwą rewolucję. Widać
to było doskonale w czasie, gdy
świat zaatakował koronawirus.
Można śmiało postawić tezę,
że jeśli światu uda się uniknąć ogromnej recesji będzie to
w dużej części zasługa technologii cyfrowych, które w okresie lockdawnu z powodzeniem
pozwoliły funkcjonować sporej części realnej gospodarki.
Ciągły rozwój technologiczny, również w branży
Agro sprawia, że sektor potrzebuje nowego podejścia do
kształcenia pracowników. Studenci i specjaliści będą musieli poznać nowy sposób pracy
(„smart working”) i zrozumieć,
co on oznacza dla nich jako
inżynierów/techników. Pracownicy, przede wszystkim
muszą być w stanie zrozumieć
nowo powstające technologie
korzystające z systemów elektronicznych. Krótko mówiąc
muszą się przygotować na permanentne dokształcanie. Co
za tym idzie muszą nauczyć się
pracować w ciągle zmieniających się i elastycznych warunkach. Wymaga to umiejętności
analitycznych, elastyczności
poznawczej oraz kreatywności.
Nie mniej ważne staną się tak
zwane kompetencje miękkie.

Takie są wymogi współczesnego rynku pracy, do których
niestety nie przygotowuje
pracowników obecny system
edukacji. Pojawiają się rozbieżności między potrzebami pracodawców, a umiejętnościami
posiadanymi przez pracowników, czy osoby poszukujące
pracy. To efekt między innymi
tego, że edukacja nie nadąża za
zmianami, które zachodzą na
rynku pracy. Rynek potrzebuje
dobrze wyszkolonych pracowników, a tymczasem nie mają
oni gdzie zdobyć potrzebnych
kwalifikacji, bo materiały edukacyjne nie są dostosowane do
potrzeb danej branży.
- Mając na uwadze problemy i potrzeby firm z branży
maszyn i urządzeń rolniczych,
gdzie system i poziom edukacji
cały czas wymaga rozwoju
i inwestycji, zainteresowaliśmy się programem Erasmus
Plus. Podczas spotkań w ramach organizacji CLIMMAR
przekonaliśmy inne kraje, że
warto się zaangażować i wspólnie opracować system, który
pomoże nam w podniesieniu
poziomu edukacji zawodowej
– mówi Michał Spaczyński,
Wiceprezes i Dyrektor Zarządzający Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń
Rolniczych.
- Okazuje się bowiem - jak
twierdzi Spaczyński - branża
maszyn i urządzeń rolniczych
ma podobne problemy również
w innych krajach europejskich.
Wypracowanie nowoczesnych

narzędzi edukacyjnych, a także zmiana wizerunku zawodu
mechanika maszyn rolniczych
może być wspólnym celem nie
tylko dla branży w naszym
kraju, ale również w innych
krajach – dodaje Michał
Spaczyński.
Dzięki współpracy Polskiej
Izby Gospodarczej Maszyn
i Urządzeń Rolniczych w ramach organizacji CLIMMAR
z innymi podobnymi podmiotami działającymi w branży
w innych krajach Europy, udało się zainicjować działania,
których celem będzie właśnie
wypracowanie wspólnych nowoczesnych narzędzi edukacyjnych. Podstawą współpracy
będzie realizacja projektu w ramach programu Erasmus Plus.
Początkowo przedstawicielom
PIGMiUR udało się zainteresować projektem kolegów z Holandii i Węgier. Ostatecznie
do projektu przyłączyła się
również Belgia i Szwecja. Realizacja projektu pozwoli na
powstanie platformy TIM
Europe. Tworząc ją bazować
będziemy na doświadczeniach
holenderskich, gdzie platforma TIM (Tech in Motion) już
od jakiegoś czasu dostępna
jest dla tamtejszych uczniów
i studentów. Głównym celem
platformy będzie ułatwienie
współpracy i wymiany między centrami kształcenia zawodowego w Europie, ale TIM
Europe otwarta będzie też na
innych uczestników: szkoły
i firmy z krajów europejskich.

Źródło: Polska Izba Gospodarcza
Maszyn i Urządzeń Rolniczych
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Ostatnie dokarmianie pszenicy ozimej
na poprawienie plonu
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Pszenica jest jedną z najważniejszych roślin
uprawnych na świecie.
Ze względu na cenny skład
chemiczny ziarna wykorzystywane jest ono w dużych
ilościach przez przemysł piekarniczy i spożywczy. Prawidłowe metody uprawy oraz
zbilansowane nawożenie gwarantują wysoki plon ziarna
o dobrej jakości.
Nawożenie zbóż to decydujący czynnik mający wpływ na
rozwój roślin. W przypadku
pszenicy najważniejszym pierwiastkiem plonotwórczym jest
azot. Niestety bardzo szybko
przemieszcza się on w głąb
profilu glebowego i konieczne
jest dzielenie dawki na dwie
lub nawet trzy części, tak aby
pierwiastek ten był dostępny
w każdej fazie rozwojowej.
Brak azotu oznacza bowiem
redukcję plonu, a także spadek wartości technologicznej
ziarna. W przypadku pszenicy
paszowej z reguły stosujemy
ten pierwiastek w dwóch dawkach natomiast przy produkcji
pszenicy jakościowej w trzech
dawkach (Rysunek 1).
Oczywiście pszenicę możemy wspomagać przez nawożenie dolistne. W fazie liścia
flagowego możemy zastosować
zestaw makro- oraz mikroelementów, a podane w tym
terminie składniki wspomagać
będą przemiany azotu. Dokarmianie dolistne w tej fazie
rozwojowej wiąże się z pokryciem dużego zapotrzebowania
zbóż na składniki pokarmowe
w późniejszej fazie kłoszenia.
Nawożenie dolistne w fazie
liścia flagowego może również
pomóc w uzyskaniu lepszej
jakości ziarna (co jest priorytetem w przypadku pszenicy

jakościowej). Ponadto dokarmiając roślinę pomagamy
przetrwać jej newralgiczne
momenty okresu wegetacyjnego. To właśnie w fazie liścia
flagowego zboża są narażone
na wysokie temperatury czy
też atak patogenów grzybowych, a także na suszę glebową. Zabieg dolistny przyczynia
się do poprawy kondycji zbóż
i wzmacnia je w celu większej
odporności na niekorzystne
warunki. Zastosowanie dokarmiania dolistnego w fazie liścia flagowego zwiększa
również jego aktywność –
jest to bardzo istotne w kontekście wypełnienia kłosa.
Oczywiście nawozy zwierające makro- i mikroelementy występują pod różnymi
postaciami – aminokwasów,
w formach chelatowych, czy
też w postaci soli. Oferta handlowa takich preparatów jest
bardzo szeroka. Podejmując
decyzję o wykonaniu dokarmiania weźmy pod uwagę
fazę rozwojową rośliny i jej
aktualne zapotrzebowanie
na składniki odżywcze. Występują oczywiście sytuacje,
gdzie na liściach pojawiają się
oznaki świadczące o niedoborze jakiegoś składnika. Można
wówczas zastosować nawóz,
który oprócz dostarczenia koniecznych dla pełnego rozwoju
liścia flagowego składników
odżywczych będzie w stanie
uzupełnić istniejący niedobór.
Dużym plusem nawozów dolistnych jest fakt, że większość
z nich może być łączona wraz
ze stosowanymi fungicydami,
czyli jednym przejazdem chronimy i wzmacniamy rośliny.

Dr inż. Marta Wyzińska
Zakład Uprawy Roślin
Zbożowych
IUNG – PIB w Puławach
Możemy zastosować również nawożenie dolistne roślin
siarczanem magnezu. Należy
jednak pamiętać, aby stężenie siarczanu nie było wyższe
niż 5%.
Zboża w fazie nalewania
ziarna bezwzględnie należy
utrzymać w stanie „zieloności”, w celu umożliwienia
przemieszczania się produktów asymilacji z liści do ziarniaków. Mocznik jest bardzo
dobrym nawozem, który
można stosować do dolistnego dokarmiania zbóż azotem.
Decydując się na taki zabieg
trzeba przede wszystkim przestrzegać dopuszczalnego maksymalnego stężenia roztworu
mocznika, który zależy od fazy
rozwojowej. Zboża młodsze
odporne są na wysokie stężenia
roztworu mocznika, natomiast
wraz ze wzrostem ta odporność
maleje (Tabela 1).
Dobrze dobrane nawożenie
pszenicy ozimej w ostatnim
okresie rozwoju z całą pewnością pozwoli na przedłużenie
okresu wegetacji, lepsze wypełnienie ziarna, wyższy plon
a także wpłynie korzystnie na
wartość t

Jare pod ochroną

Tern® 750 EC to kompleksowe rozwiązanie w uprawie
zbóż ozimych i jarych.
Zboża jare od teraz objęte
są pełną ochroną, dzięki rozszerzonej rejestracji fungicydu
Tern® 750 EC od Syngenta.
Fungicyd zawiera 750 g s.cz.
fenpropidyna w litrze i charakteryzuje się szerokim terminem stosowania. Co ważne,
pozwala na skuteczną kontrolę obecności mączniaka

prawdziwego zbóż i traw,
dzięki wyjątkowemu działaniu
interwencyjnemu, szczególnie
gdy porównamy je z innymi
substancjami czynnymi.
Fenpropidyna zawartą
w Tern 750 EC, jest szybko
pobierana przez rośliny i działa
skutecznie nawet w niskich
temperaturach i może być

stosowana nawet wczesną
wiosną.
Tylko skuteczne zabiegi,
wdrażane już od wczesnych
faz chronią zboża i zapewniają
dobrym stan zdrowotny, co
jest niezbędne do uzyskania
wysokich plonów.
Źródło: Syngenta
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Skoncentrowany i skuteczny

X-Met 100 SL to najnowszy fungicyd od INNVIGO.
Rysunek 1. Podział dawek azotu oraz ich wpływ.
Tabela 1. Dopuszczalne stężenia roztworu mocznika w dolistnym dokarmianiu zbóż
Faza rozwojowa zbóż

Zawartość mocznika w cieczy roboczej (%)

Krzewienie

16-20

Strzelanie w źdźbło

6-12

Kłoszenie

5-6
Kwitnienie – NIE DOKARMIAMY

Dojrzałość mleczna

4-5

Jego substancją czynną jest
metkonazol, związek z grupy
triazoli. Ma działanie układowe i jest przeznaczony do
stosowania zapobiegawczego,
interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie przed
chorobami powodowanymi
przez patogeny grzybowe.
Może być stosowany w pszenicy ozimej i jarej, pszenżycie

ozimym, rzepaku ozimym,
a także w uprawach małoobszarowych: życie jarym i rzepaku jarym. Preparat wykazuje
wysoką skuteczność w zwalczaniu szerokiego spektrum
chorób grzybowych, m.in.
rdzy brunatnej, rdzy żółtej,
septoriozy liści, septoriozy
plew, mączniaka prawdziwego,
fuzaryjnej zgorzeli podstawy

źdźbła i korzeni, suchej zgnilizny kapustnych, szarej pleśni
czy zgnilizny twardzikowej.
Zalecana dawka wynosi 0,30,6 l/ha – w zależności od
uprawy oraz rodzaju zabiegu.
Źródło: RedM,
Małgorzata Pałasz
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Krzem niezbędny dla roślin
4
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Rośliny dobrze odżywione krzemem mają większą tolerancję na czynniki stresowe.
Nieprzewidywalność warunków
pogodowych i nakładające się na
siebie niekorzystne zjawiska, takie
jak deficyt wody, znaczne wahania
temperatur dzień-noc i niekorzystny rozkład opadów, są czynnikami
silnie wpływającymi na kondycję
roślin uprawnych. Stąd też niezbędne jest wykorzystanie dostępnych
środków, aby dobrze przygotować
uprawy do wzrostu i rozwoju w niekorzystnych warunkach. Jednym
z pierwiastków, który wpływa
pozytywnie na ogólną kondycję
i wigor roślin, jest krzem. Jego
dostarczanie przynosi uprawom
liczne korzyści.
Krzem to powszechnie występujący w skorupie ziemskiej

pierwiastek. W zależności od rodzaju gleby, stanowi od 5 do aż
40% jej składu w formie dwutlenku
krzemu. Niestety, pula krzemu,
z którego mogą korzystać rośliny, jest niewielka. W roztworze
glebowym, z którego pobierana
jest większość składników pokarmowych, występuje płynna forma
krzemu – kwas krzemowy, który
bardzo łatwo wchodzi w reakcje
i tworzy nierozpuszczalne polimery
m.in. z glinem.
Na ilość dostępnego dla roślin
krzemu wpływa temperatura, ale
ilość jego wolnej formy zależy
głównie od odczynu gleby i zawartości próchnicy. Z tego powodu rośliny często nie są w stanie

korzystać na obecności tego pierwiastka w naturalnej formie i niezbędne jest nawożenie ich przy
zastosowaniu jego przyswajalnej
formy, takiej jak np. w nawozie
dolistnym CIECH Sarzyna – Sarmin® maKSi.
– Krzem w łatwo przystępnej
dla roślin formie, jak w preparacie
Sarmin maKSi, zwiększa tolerancję
roślin na biotyczne i abiotyczne
czynniki stresowe oraz polepsza
efektywność gospodarki wodnej,
co jest kluczowe w trudnych warunkach pogodowych. Pozytywny wpływ SARMIN maKSi na
rośliny uprawne został potwierdzony w licznych badaniach naukowych zarówno własnych, jak

i prowadzonych przez niezależne
instytucje i ekspertów. O wpływie nawozu SARMIN maKSi na
ochronę potencjału plonotwórczego m.in. buraka cukrowego,
świadczą badania, które zostały
opublikowane w trakcie 60. Sesji
Naukowej Instytutu Ochrony Roślin PIB – mówi Bartosz Waniorek,
Product Manager z Działu Marketingu w CIECH Sarzyna.
W warunkach stresowych dochodzi do większej ekspresji genów
odpowiedzialnych za transport
krzemu. Co więcej, rośliny uprawiane przy dostatecznej ilości krzemu nie redukują masy, a nawet
ją zwiększają. Poprzez pośrednie
oddziaływanie krzemu, stwarzane

są lepsze warunki do rozwoju roślin
– dzięki niemu rośliny m.in. zwiększają pobieranie wapnia, fosforu
oraz potasu, który odpowiada za
prawidłową gospodarkę wodną.
Tym samym, pod wpływem lepszego odżywienia roślin w krzem,
zmniejsza się transpiracja i ułatwia
się pobranie wody.
SARMIN® maKSi to nawóz dolistny, który zawiera 150 g krzemu
w 1 l. Korzystnie wpływa on na
efektywność gospodarki wodnej
poprzez synergistyczne działanie
krzemu i potasu. Podnosi także
wysycenie roślin krzemem, co
z kolei przekłada się na usztywnienie łodygi (źdźbła), utrudnienie żerowania szkodników oraz

zmniejszenie tempa rozwoju infekcji. Dodatkowo, w celu optymalnego i szybkiego przemieszczenia
krzemu w całej roślinie, do nawozu
dodano potas, który jest bardzo
ważnym makroskładnikiem dla
roślin uprawnych. Dodatek tego
łatwo przyswajalnego dla roślin
pierwiastka pozwala efektywniej
rozprowadzić krzem w roślinie.
Więcej wartościowych porad na
temat ochrony roślin uprawnych
można znaleźć na stronie www.
ciechagro.pl lub na kanale „CIECH
Sarzyna” na portalu YouTube.

Zmniejszyć stres, zwiększyć plon.
Wygląda na to, że rok
2020,pod względem suszy,
może okazać się gorszy od
2019. Obecnie na polach także
panuje susza, która zdecydowanie utrudniła etapy zasiewu,
wschodów i początkowego
wzrostu kukurydzy. Ponieważ skuteczność herbicydów
w tak bardzo przesuszonej
glebie będzie ograniczona,
niekiedy nawet drastycznie,
wiele zabiegów doglebowych
zostanie zastąpionych późniejszymi opryskami dolistnymi,
a te dodatkowo zakłócają procesy wegetacyjne kukurydzy
i hamują jej wzrost. Współwystępowanie stresu wywołanego
znacznym niedoborem wody
w glebie oraz aplikacją herbicydów powoduje, że wskazane
jest zastosowanie rozwiązań,
które będą miały działanie
wspomagające i regenerujące
uprawy, zaś docelowo przełożą
się na osiągnięcie korzystnej
wielkości plonu.
Dr Roman Warzecha, kierownik Pracowni kukurydzy
i pszenżyta w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, od kilku lat prowadzi

w warunkach polowych badania
nad właściwościami biostymulatora MEGAFOL w odniesieniu
do warunków klimatycznych,
stresowych i wpływu na poziom plonowania kukurydzy.
Ocenom poddawane są różne
warianty stosowania preparatu,
ze szczególnym uwzględnieniem
aplikacji łącznie z herbicydem
nalistnym. Dzięki zawartości
aminokwasów, witamin i naturalnych czynników wzrostu
MEGAFOL wykazuje bardzo
skuteczne działanie antystresowe, co ma znaczenie podczas
stosowania herbicydu, który
również jest dla kukurydzy
znacznym stresem. Dodatkowo
w takich zabiegach łączonych
preparat spełnia rolę adiuwantu i przyspiesza niszczenie
chwastów. – Nie ma uprawy
kukurydzy bez efektywnego
zwalczania chwastów, dlatego
że kukurydzę wysiewa się w rzędach co 75 cm i początkowy
okres rozwoju po kiełkowaniu,
zanim zakryje ona międzyrzędzia, trwa bardzo długo, bo ok.
półtora miesiąca. Wtedy konkurencja ze strony chwastów
jest olbrzymia i trzeba skutecznie zwalczać je przy pomocy
preparatów doglebowych czy

nalistnych – stwierdza naukowiec. – W przypadku środków
nalistnych w bardzo wysokim
stopniu tę skuteczność podnosi
dodatek MEGAFOL-u.
W doświadczeniach stosowane były trzy warianty
aplikacji biostymulatora: MEGAFOL w dawce 1 l/ha podawany łącznie z herbicydem
powschodowym, dawka 2 l/
ha bez żadnego dodatku oraz
kombinacja preparatu w dawce
1-2 l/ha z dolistnym nawozem
NPK z mikroelementami, marki PLANTAFOL.
Sezony, w których dotychczas prowadzone były obserwacje, różniły się od siebie, jeśli
chodzi o warunki pogodowe,
a co za tym idzie – przebieg
wegetacji i potrzeby roślin.
Szacuje się, że rok 2016 był
najbardziej sprzyjający dla
upraw kukurydzy w Polsce
od ok. 30 lat. Ponieważ panowały warunki wręcz idealne – zarówno jeśli chodzi
o ilość i rozkład opadów, jak
i o temperatury – w doświadczeniach uzyskano relatywnie
wysokie plony. Ze względu na
to, że występowało niewiele
czynników stresowych, efekty
zastosowania preparatu MEGAFOL okazały się najmniej
spektakularne w całym cyklu
badań. Sezon 2017 był natomiast niekorzystny dla uprawy
kukurydzy. W okresie siewów
i wschodów utrzymywały się
niskie temperatury, które
wywoływały u roślin będących na tak wczesnym etapie
wegetacji znaczny stres. Jak

zaobserwowano, aplikacja biostymulatora przyniosła bardzo
pozytywne efekty. Jeśli chodzi
o rok 2018, charakteryzował się
on tym, że warunki wschodów
roślin były korzystne, jednak
w drugiej połowie okresu wegetacji, po wiechowaniu/kwitnieniu, w wielu regionach Polski
wystąpił znaczny deficyt opadów i panowała susza. Okazało
się, że właśnie w tak trudnych
warunkach biostymulator najlepiej spełniał swoją funkcję
antystresową i wspomagającą produktywność roślin. Korzystny wpływ biostymulacji
odnotowano również w sezonie
2019, gdy rośliny zmagały się
między innymi z problemem
suszy (obecnie trwa opracowywanie wyników ubiegłorocznych doświadczeń).
– Ponieważ nie możemy
z góry przewidzieć, jaki będzie
sezon wegetacyjny, zastosowanie MEGAFOL-u jest bardzo
istotnym czynnikiem, który
stabilizuje plony i powoduje ich
zwyżkę. Najlepsze efekty osiągane były w latach, kiedy występowały warunki stresowe,
a one bardzo często pojawiają się w początkowym okresie
wegetacji – stwierdza ekspert
z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. – W 2016 roku
średnia wartość przyrostu
plonów w doświadczeniach
wyniosła ok. 600 kg/ha. Ale
w tych mniej korzystnych latach, czyli 2017 i 2018, średnie
przyrosty przy zastosowaniu
różnych wariantów MEGAFOL-u były znacznie wyższe,

bo 1-1,3 t/ha, czyli ok. 10%,
a to są bardzo korzystne wyniki. Biorąc pod uwagę skalę
produkcji, zwyżka o 1 t daje
efekty ekonomiczne. Ponieważ
kukurydza wymaga pewnych
nakładów, to dopiero przy wyższych plonach – przekraczających średni poziom w Polsce,
czyli 7 t/ha – przynosi korzyści
i staje się rośliną opłacalną.
Zarówno z prowadzonych
badań, jak i z praktyki rolniczej wynika, że w trakcie tak
trudnych i wymagających sezonów, gdy występują krytyczne
warunki utrudniające wzrost
kukurydzy, zasadne jest zastosowanie biostymulacji, która
poprawi wzrost początkowy
roślin i dostarczy im energii
do uporania się ze stresami
abiotycznymi czy wywołanymi
niezbędną aplikacją środków
ochrony roślin. Warto pamiętać, że oprócz suszy drugim
bardzo stresogennym czynnikiem są chłody i przygruntowe
przymrozki, które mogą częściowo uszkodzić rośliny. Także
w takich warunkach można
zastosować MEGAFOL, żeby
przeciwdziałać negatywnym
skutkom czynników stresowych. – W uprawie kukurydzy
barierą jest 6-8 stopni powyżej
zera, kiedy roślina wchłania
takie produkty. Natomiast MEGAFOL może być stosowany
w niskich temperaturach, czyli
tuż powyżej zera, ponieważ
zostanie wchłonięty w trakcie
podnoszenia się temperatury
w ciągu dnia. Więc jeżeli podajemy go jako środek, który ma

zniwelować skutki przymrozku, możemy go zastosować już
następnego dnia w temperaturze dodatniej – rekomenduje
Waldemar Jacek Łuczak z firmy
Amagro.
Do nalistnych zabiegów
odchwaszczania kukurydzy
w okresie powschodowym,
czyli w fazie 3-5 liści, zalecany jest dodatek MEGAFOL-u w dawce 1 l/ha. Preparat
przyspieszy i wspomoże działanie herbicydu na chwasty,
a jednocześnie ograniczy jego
negatywny wpływ na roślinę
uprawną, która co prawda
jest selektywna wobec herbicydu, ale odczuwa skutki
jego stosowania i angażuje
mechanizmy metaboliczne,
żeby go zdezaktywować. Gdy
wystąpią czynniki stresowe,
takie jak zbyt mała wilgotność
gleby, niskie temperatury czy
inne zakłócenia klimatyczne
w okresie wzrostu kukurydzy,
MEGAFOL może być podawany osobno lub z odżywką,
w dawce 1 l/ha lub 2 l/ha.
W razie gradobić i powstania
uszkodzeń roślin do przyspieszenia gojenia pomocny będzie
zabieg interwencyjny w dawce
2 l/ha. Natomiast w ramach
dokarmiania plantacji można
dodatkowo zastosować nawozy
z linii PLANTAFOL, aplikując
je regularnie raz na 10-14 dni,
w dawce 2-3 kg/ha.
Więcej informacji na stronie: www.amagro.pl

Biostymulacja na kukurydzę
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NASIONA SZYTE
NA MIARĘ

TWOICH
POTRZEB

www. oseva .pl
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ODMIANY
pszenicy ozimej
IS SPIRELLA –

odmiana superwczesna z bardzo wysokimi
parametrami (E)

IS SOLARIS –

mrozoodporna ostka na słabe stanowiska

IS DIMENZIO –

bezostna plastyczna i odporna na choroby
odmiana z bardzo wysokim potencjale
plonowania

IS AGILIS –

oścista bardzo wczesna odmiana na
słabe stanowiska

IS DANUBIUS –

bezostna z rekordowymi plonami w klasie A

IS AVENTIS
owies jary
ZALETY:
• WYSOKI POZIOM PLONOWANIA
• NADZWYCZAJNA STABILNOŚĆ PLONU
• BARDZO WYSOKA GĘSTOŚĆ ZIARNA
• NISKI UDZIAŁ PLEW W PLONIE
• MOŻE BYĆ UPRAWIANY PO ZBOŻACH

NOWOŚĆ

W OFERCIE

5

6

Mikroelementy zwiększają plon kukurydzy
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Potencjał plonotwórczy kukurydzy potrzebuje zarówno makro-, jak i mikroskładników.

Roślina ta pobiera duże
ilości składników pokarmowych i wody z gleby, dlatego zaliczana jest do roślin,
które trudno przenawozić.
Z plonem 1t ziarna i odpowiednią ilością słomy przeciętnie 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) oraz 11 g boru (B), 14 g
miedzi (Cu), 110 g manganu
(Mn), 0,9 g molibdenu (Mo)
i 85 g cynku (Zn).
Najważniejszym mikroelementem w uprawie kukurydzy jest cynk, następnie
bor, mangan, żelazo, miedź
i molibden. Jednak na ogół
w praktyce roślina ta wymaga
profilaktycznego nawożenia
przede wszystkim cynkiem,
a następnie borem (niska naturalna zasobność gleb w ten
składnik). Jeśli chodzi o pozostałe mikroskładniki to należy
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stosować je w przypadku ich
niskiej dostępności z gleby.
Cynk bierze udział we
wszystkich głównych funkcjach w roślinie m.in. w syntezie auksyn stymulujących
wzrost systemu korzeniowego. Jest on niezwykle ważny,
również ze względu na to, że
pozwala zaoszczędzić znaczne
ilości azotu. Należy pamiętać o tym, aby zastosować
go odpowiednio wcześnie –
najpóźniej do fazy 4–5 liści
kukurydzy (jednak najlepiej
do 3 liścia). Tylko w tym okresie jego działanie wspomoże
rozwój systemu korzeniowego.
Roślina z dobrze rozbudowanym systemem korzeniowym
pobierze więcej wody i składników pokarmowych, a także
będzie bardziej odporna na
suszę i choroby. Cynk działa plonotwórczo również
w kolejnych krytycznych dla
kukurydzy fazach – w okresie kwitnienia i w okresie

dojrzewania. Niedobór tego
pierwiastka występuje najczęściej przy uprawie kukurydzy
w monokulturze.
Bor jest również bardzo
ważnym pierwiastkiem w nawożeniu kukurydzy. Jest on
niezbędny dla rośliny, ponieważ wpływa m. in. na ilość
zawiązanych ziarniaków w kolbie. Aplikacja tego pierwiastka
musi nastąpić najpóźniej na
3 tygodnie przed kwitnieniem
roślin. Niedobór boru w czasie
kwitnienia kukurydzy powoduje zakłócenie procesu formowania kolb.
Bor stosuje się przede
wszystkim w sposób nalistny w podobnych stadiach rozwojowych jak cynk. Do fazy
6 liścia kukurydza powinna
być zaopatrzona w niezbędne
mikroelementy. Wpływa to
na formowanie rzędów i liczbę ziarniaków. Jest to dobry
moment na podanie nawozów
nalistnie.

Miedź jest składnikiem enzymów oddechowych oraz
utleniających. Niedostateczne odżywienie kukurydzy
miedzią powoduje słabe
zapylanie, zaburza rozwój
ziaren oraz kolb. Niedostateczne odżywienie kukurydzy miedzią powoduje słabe
zapylanie, zaburza rozwój
ziaren oraz kolb. Charakterystycznym objawem braku
miedzi jest słabe zawiązywanie kolb.
Mangan uczestniczy w powstawaniu chlorofilu, bierze
udział w syntezie białek oraz
witaminy C. Odpowiada on
za prawidłowy przebieg procesu fotosyntezy. Poza tym
jest ważny w biosyntezie
kwasów tłuszczowych, aktywuje wzrost rośliny, wiąże
wolne rodniki powstające
w warunkach stresowych.
Na glebach o wysokim pH
występuje problem dostępności manganu.

Oczywiście tempo pobierania i zapotrzebowanie na
składniki pokarmowe jest
zróżnicowane w poszczególnych okresach rozwoju. Racjonalne nawożenie powinno być
oparte na znajomości okresów
największego zapotrzebowania na poszczególne składniki pokarmowe, co pozwoli na
osiągnięcie wysokiego plonu.
Spośród wszystkich mikroelementów cynk, bor, miedź
i mangan są niezbędne do
prawidłowego rozwoju kukurydzy. Jednak ich zasoby
w polskich glebach nie zapewniają roślinom prawidłowego
rozwoju, a zapotrzebowanie
kukurydzy na te składniki w całości można pokryć
przez dokarmianie dolistne.
Pierwiastki te pobierane są
w małych ilościach, lecz pełnią w roślinie bardzo ważne
(zasadnicze) funkcje, a także
w pozytywny sposób oddziałują na wykorzystanie azotu,

Dr inż. Marta Wyzińska
Zakład Uprawy Roślin
Zbożowych
IUNG – PIB w Puławach
fosforu, jak również potasu.
Z kolei brak któregokolwiek
z wymienionych pierwiastków skutkuje zniżką zarówno plonu ziarna jak i biomasy.
W związku z tym należy temu
przeciwdziałać przez stosowanie nawozów zawierających
niezbędne mikroelementy.
Ważne jest, aby nawozy zawierające mikroelementy były
stosowane prewencyjnie, a nie
objawowo, gdyż część niedoborów ma przebieg utajony.

ANWIL w superlidze
najlepszych marek

Chemiczna spółka z Grupy ORLEN znalazła
się w gronie laureatów Business
Superbrands 2020.
To efekt ugruntowanej
pozycji na rynku oraz wysokiej jakości oferowanych
produktów - nawozów azotowych, tworzyw sztucznych i chemikaliów.
Marki, które brały udział w XIV edycji
Konkursu „Business Superbrands 2020” zostały
poddane szczegółowej weryfikacji. Oceniono ich pozycję rynkową w Polsce, jakość
produktów lub usług, jakość
relacji B2B oraz innowacyjność
i działania CSR. Pod uwagę
brano również dynamiczny
rozwój marki na rynku polskim i jej siły na tle kategorii.
- Tytuł Business Superbrands
2020 to dla naszej spółki duże
wyróżnienie. Jest to wyraźne
potwierdzenie, że ANWIL jest
silną i rozpoznawalną marką.

Wybór naszych produktów
wskazuje na przywiązanie
do polskiej firmy, która jest
obecna na rynku od wielu lat.
Rozwijamy spółkę poprzez inwestycje, nie zapominamy też
o działaniach prospołecznych.
Jestem pewna, że to właściwa
droga do budowania dalszej
pozycji marki ANWILU i zaufania do niej, czego dowodem
jest otrzymany tytuł. Dziękuję
także pracownikom, których

praca ma duży wpływ na
to, jak ANWIL jest postrzegany przez konsumentów
i ekspertów – powiedziała
Agnieszka Żyro, Prezes Zarządu ANWIL S.A.
Organizacja promująca
konkurs Superbrands działa
w blisko 90 krajach, gdzie
od 25 lat wspiera ideę brandingu poprzez identyfikację, nagradzanie i prezentację
studiów w przypadku marek,
które osiągnęły sukces rynkowy. Laureaci Business Superbrands 2020 to firmy, które
cieszą się największym uznaniem oraz renomą, a także legitymują się sukcesami na arenie
krajowej i międzynarodowej
w poszczególnych branżach.
Źródło: ANWIL
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Nowe odmiany mieszańcowe
rzepaku ozimego
Nowe odmiany pochodzą z siedmiu różnych firm
hodowlanych, w tym dwóch krajowych.

Doświadczenia rejestrowe rzepaku ozimego (J. Broniarz)
Wśród nowych odmian wpisanych do Krajowego Rejestru
(KR) w br. jest 13 mieszańcowych – F1: Akilah (DE – kraj
pochodzenia odmiany), Batis
(DE), Crotora (DE), Daktari
(DE), DK Excited (FR), DK
Expat (FR), ES Amaretto (FR),
Herakles (DE), LE17346 (DE),
LG Anarion (DE), LG Areti
(DE), LG Avirron (FR), Temptation (DE) oraz trzy populacyjne: Bono (PL), Kwazar (PL),
Mars (PL). Nowe odmiany pochodzą z siedmiu różnych firm
hodowlanych, w tym dwóch
krajowych.
Zarejestrowane nowe odmiany wykazały się w badaniach rejestrowych dużym

potencjałem plonowania,
dobrą jakością nasion oraz
innymi korzystnymi właściwościami. Warto zwrócić
uwagę na cechy odpornościowe odmian mieszańcowych,
jako że dwie z nich cechują
się dużą odpornością na kiłę
kapusty, a dziewięć odznacza
się, według deklaracji zgłaszających odmiany do KR, odpornością na wirusa żółtaczki
rzepy (TuYV), choroby która
w ostatnich sezonach wegetacyjnych jest dość dużym
problemem na plantacjach
rzepaku.
Obecnie w KR wpisanych
jest 161 odmian rzepaku ozimego. Dominują odmiany

mieszańcowe, których jest
124. Zmniejsza się liczba
zarejestrowanych odmian
populacyjnych, aktualnie
to 37 odmian. Blisko dziewięćdziesiąt procent odmian
wpisanych do KR pochodzi
z zagranicy. Ponad połowę zarejestrowanych odmian stanowią odmiany nowe, wpisane
do rejestru w ostatnich pięciu
latach. Duży udział nowych
odmian w KR umożliwia producentom rzepaku stosunkowo
szybkie korzystanie z postępu
biologicznego, który te odmiany wnoszą.
Potencjał mieszańcowych
jest większy
Odmiany mieszańcowe
odznaczają się większym potencjałem plonowania. Przykładowo, w roku ubiegłym
w doświadczeniach rejestrowych, badane odmiany mieszańcowe rzepaku ozimego
plonowały średnio aż o 18% lepiej od odmian populacyjnych.
Nowe odmiany, zarówno mieszańcowe, jak i populacyjne,
cechują się bardzo dobrą
jakością nasion. Są to stałe
elementy ulepszania odmian
w pracach hodowlanych. Potencjał plonowania odmiany
jest warunkowany genetycznie. Stanowi także wypadkową
wielu różnych cech odmiany,
zwłaszcza jej wytrzymałości
na warunki stresowe (m.in. niskie temperatury lub niedobór
opadów) oraz odporności na
choroby. Ponadto, duży wpływ
na potencjał plonowania mają
warunki siedliskowe, w tym
zwłaszcza gleba oraz czynniki agrotechniczne. Jednoczesne zastosowanie czynników

Poletko z odmianą odporną na kiłę kapusty, obok z odmianą nieodporną (J. Broniarz)
c.d. art. na str. 8
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c.d. art. ze str. 7

odmianowego i agrotechnicznych pozwala lepiej wykorzystać potencjał plonotwórczy
uprawianych odmian. O poziomie plonowania rzepaku w Polsce decydują również warunki
pogodowe, a te bywają niestety
bardzo zmienne. Rzepak jest
rośliną, która silnie reaguje na
stresowe warunki pogodowe,
stąd wynikają znaczne wahania plonów między kolejnymi
sezonami wegetacyjnymi. Tak
było w minionych sezonach
wegetacyjnym, gdy wystąpiły różne niekorzystne zjawiska atmosferyczne, zwłaszcza
niedobór opadów, który miał

wpływ na wielkość i jakość zebranego plonu nasion rzepaku.
Warto wskazać, że producent rzepaku w swoich decyzjach powinien uwzględnić
wybór odpowiedniej odmiany,
właściwego stanowiska oraz
dochować staranności i terminowości wykonywanych
zabiegów agrotechnicznych,
w tym zwłaszcza dotyczących
siewu i zbioru oraz nawożenia i ochrony roślin. Takie
podejście w dużym stopniu
eliminuje ryzyko nieudania się
uprawy rzepaku spowodowane
niekorzystnymi warunkami
pogodowymi.

Oferta odmian mieszańcowych u dystrybutorów jest
liczniejsza i bardziej zróżnicowana, a nasiona są powszechnie dostępne. Materiał siewny
nowych odmian mieszańcowych będzie zapewne drogi.
Warto jednak zaopatrzyć się
w bardzo dobre, chociaż drogie nasiona. Ich cena stanowi
przeciętnie około 10% wszystkich kosztów uprawy rzepaku.
Natomiast dobór odmian populacyjnych, zapewne w najbliższych latach będzie coraz
mniej liczny i mniej konkurencyjny wobec odmian mieszańcowych. Niemniej, trzy
wartościowe odmiany populacyjne zostały w br. również
zarejestrowane.
Przyby wa
odmian
z odpornością
W hodowli nowych odmian mieszańcowych ważnym elementem jest stopniowe
zwiększanie odporności na
porażenie przez różne patogeny. Dąży się do polepszenia
ogólnej zdrowotności roślin,
a przez tworzenie linii syntetycznych wprowadza się specyficzną genetyczną odporność
na patogena do plennych i wartościowych odmian. W ostatnich latach prace te zostały
rozszerzone o hodowlę odpornościową obejmującą w większym zakresie kiłę kapusty oraz
wirusa żółtaczki rzepy.

Odmianą w kiłę kapusty
Niebezpieczną chorobą,
która może spowodować duże
straty w plonowaniu rzepaku,
a w skrajnych przypadkach
doprowadzić do rezygnacji
z jego uprawy jest kiła kapusty.
Niestety, obszar występowania tego patogenu sukcesywnie się zwiększa w naszym
kraju. Niezbędna jest zatem
dostępność odmian rzepaku
ozimego odpornych na kiłę
kapusty. W br. do Krajowego
Rejestru zostały wpisane kolejne dwie odmiany mieszańcowe, tj. Crotora i LG Anarion
o zwiększonej odporności na
patotypy Plasmodiophora brassicae najczęściej występujące
w Polsce. W ostatnich latach
zarejestrowano już kilka innych odmian mieszańcowych
(Alasco, Archimedes, Augusta, Crocodile, DK Platinium,
Mentor, SY Alibaba, SY Aliste)
wykazujących dużą odporność
na kiłę kapusty. Potencjał
plonowania takich odmian
jest przeważnie mniejszy od
odmian nieodpornych, jakkolwiek i w tym zakresie następuje wyraźny postęp i nowe
odmiany są już plenniejsze
niż pierwsze odmiany kiłoodporne. W przypadku zainfekowania pól gospodarstwa
zarodnikami sprawcy kiły
kapusty, oprócz zaprzestania
uprawy rzepaku, alternatywną

możliwością jest uprawa odmian odpornych. Także wtedy
konieczne jest przestrzeganie,
co najmniej czteroletniej przerwy w uprawie rzepaku na
tym samym polu, również
po to, aby zapobiegać przełamaniu odporności. Tylko
takie odmiany umożliwiają
uzyskanie względnie dobrych
plonów i nie przyczyniają się
do namnażania patogenu.
Odmiany odporne stanowią
najbardziej efektywny sposób
na zapobieganie porażeniom
roślin, a co za tym idzie, uniknięcie znacznych strat.
Wirus TuYV
Innym zjawiskiem obserwowanym dość często w ostatnich sezonach wegetacyjnych
jest infekcja roślin rzepaku wirusem żółtaczki rzepy (TuYV).
Wektorem przenoszącym wirusa są mszyce, głównie mszyca
brzoskwiniowa. Masowemu
wystąpieniu mszyc sprzyja stosunkowo długi i ciepły okres
jesiennej wegetacji, który
zdarza się w ostatnich latach
dość często. Wirus TuYV posiada szeroki zakres żywicieli
i najczęściej występuje w regionach zwiększonej uprawy
rzepaku, buraków, ziemniaków
i warzyw, zwłaszcza kapustowatych. Symptomy porażenia
roślin rzepaku niekiedy są podobne do tych spowodowanych niedoborem składników

Tabela. Plon nasion oraz wyniki niektórych cech nowych odmian rzepaku ozimego wpisanych do Krajowego Rejestru (KR) w roku 2020
Plon nasion

Stan roślin
po zimie
(skala 9o)

Wyso-kość roślin
(cm)

Choroby
podstawy łodygi
(% roślin
porażo-nych)

Czerń
krzyżo-wych
(skala 9o)

dt z ha

% wzorca

Średnia odmian

43,3

112

47,1

37,4

7,7

151

15

16

7,1

Akilah F1

43,4

112

48,5

37,5

7,8

147

13

13

7,2

Batis F1

46,4

120

48,0

36,2

7,7

150

14

18

7,1

Daktari F1

44,5

115

48,0

37,0

7,9

148

14

15

7,1

DK Excited F1

46,4

120

47,8

36,5

7,8

153

17

17

7,2

DK Expat F1

45,7

118

46,8

36,8

7,7

155

14

18

7,1

ES Amaretto F1

43,3

112

45,9

38,9

7,5

158

15

15

7,2

Herakles F1

42,5

110

47,7

37,7

7,7

150

14

14

7,2

LE17346 F1

47,4

122

46,4

36,5

7,9

157

17

17

7,5

LG Areti F1

45,5

117

46,7

38,2

7,9

161

18

16

7,4

LG Aviron F1

46,9

121

46,7

36,9

7,9

152

14

19

7,0

Temptation F1

45,6

118

48,2

37,8

7,6

148

14

17

7,5

Crotora * F1

39,6

102

47,4

37,6

7,4

153

14

16

7,1

LG Anarion * F1

43,2

111

45,8

38,4

7,8

157

15

15

7,0

Bono p

36,9

95

46,2

37,3

7,5

143

17

21

7,1

Kwazar p

37,8

97

46,8

37,6

7,4

147

13

14

6,7

Mars p

38,3

99

46,2

37,9

7,5

144

17

14

6,8

Nazwa odmiany

Zawartość
białka
(% s.m.b.)

Zgnilizna
twardzi-kowa
(% roślin
porażo-nych)

Zawartość
tłuszczu
(% s.m.)

* – odmiana o potwierdzonej odporności na kiłę kapusty, F1 – odmiana mieszańcowa, p – odmiana populacyjna
Plon nasion, zawartość tłuszczu oraz porażenie przez choroby – średnia z lat badań 2019 i 2018 (2017)
stan roślin po zimie – większa wartość w skali 9o oznacza lepsze przezimowanie
porażenie przez choroby – mniejsza wartość w procentach oznacza większą odporność; większa wartość w skali 9o oznacza większą odporność

pokarmowych (zwłaszcza azotu i fosforu), także uszkodzeń
mrozowych lub uszkodzenia
korzeni przez śmietkę kapuścianą lub kiłę kapusty. Najczęściej na starszych liściach
można zaobserwować fioletowo-czerwone przebarwienia, początkowo na brzegach,
a z czasem obejmujące całą
powierzchnię blaszki liściowej. Później następuje także
spowolnienie wzrostu i stopniowe karłowacenie roślin.
Przy silnym porażeniu wirusem następuje zakłócenie
przebiegu procesów fizjologicznych rośliny. Wszystko to
powoduje znaczące obniżenie
plonowania. W rejonach dużego zagrożenia pojawieniem
się mszyc warto uprawiać odmiany odporne na TuYV, które
w dużym stopniu zabezpieczają
rośliny rzepaku przed porażeniem. Odmiany posiadające
genetycznie uwarunkowaną
odporność na wirusa żółtaczki
rzepy, w przypadku dużej presji
mszycy i tym samym zagrożenia infekcją wytwarzają plon
nasion większy i bardziej stabilny niż odmiany nieodporne. Takich odmian wpisanych
do Krajowego Rejestru jest już
27. Pierwsze dwie tego typu
odmiany zostały zarejestrowane w roku 2017, a w br. do
KR wpisano dziewięć nowych
odmian – Akilah, Batis, Daktari, DK Excited, LE17346, LG
Anarion, LG Areti, LG Aviron,
Temptation.
Inne cechy użytkowe
Ważną cechą odmian rzepaku ozimego w warunkach
klimatycznych naszego kraju jest odporność na warunki zimowania, zwłaszcza
wytrzymałość na mróz przy
braku okrywy śnieżnej. Straty roślin rzepaku, zwłaszcza
w niektórych rejonach kraju, obserwowano ostatnio
w sezonie wegetacyjnym
2017/2018. Nowe zarejestrowane odmiany przezimowały
na ogół dobrze. Tymczasem
w minionym oraz bieżącym
sezonie wegetacyjnym okres
zimy był łagodny, bez żadnego
efektu wymarzania roślin odmian rzepaku ozimego.
Inną właściwością rzepaku
powodującą utratę części plonu
jest osypywanie się nasion. Aby
temu przeciwdziałać, hodowcy prowadzą aktywną selekcję materiałów hodowlanych
wybierając te, które cechują się
większą odpornością na pękanie łuszczyn. W wielu nowych
odmianach wpisywanych do
KR w ostatnich latach, cecha
ta jest wyraźnie poprawiona.
Jacek Broniarz
Pracownia Badania WGO
Roślin Oleistych i Włóknistych
COBORU
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Oferta Bayer

Kwalifikat kwalifikatowi nierówny

REKLAMA

Nowości w rzepaku Dekalb oraz nowe zaprawy.

Rzepak jest jednym z najważniejszych źródeł oleju
jadalnego na świecie i najważniejszą rośliną oleistą w Polsce.
Marka Dekalb firmy Bayer to szerokie portfolio odmian hybrydowych, które
charakteryzują się bardzo
wysokim i stabilnym poziomem plonowania, znakomitą
zimotrwałością oraz podwyższoną odpornością na pękanie
łuszczyn i osypywanie się nasion. Poszczególne odmiany
są zróżnicowane pod względem najważniejszych cech
użytkowych, co pozwala na
indywidualne dobranie najlepszej odmiany do warunków
glebowo-klimatycznych.
W tym sezonie Bayer wprowadza dwie nowe, klasyczne
odmiany hybrydowe rzepaku
ozimego: DK EXCITED i DK
EXIMA. Tegoroczną nowością
są również dwie zaprawy nasienne, zapewniające ochronę
przed szkodnikami i chorobami grzybowymi: Scenic Gold
oraz Buteo Start.
Odmiana DK EXCITED –
zarejestrowana w Polsce z początkiem roku, charakteryzuje
się tolerancją na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). Bardzo
wysoki potencjał plonowania
został potwierdzony wynikami Doświadczeń Rejestrowych
COBORU: w roku 2019 osiągnęła 126% wzorca (4,83 t/
ha), natomiast średnia z lat
2018-2019 to 119% wzorca
(4,64 t/ha). To odmiana o standardowej biomasie, łącząca
cechy wysokiego i stabilnego

plonowania, doskonałego wigoru jesiennego
oraz bardzo dobrej zimotrwałości. Dzięki
silnemu wigorowi jesiennemu odmiana
lepiej znosi ataki
szkodników, takich jak pchełki,
śmietka kapuściana czy gnatarz rzepakowiec.
DK E XC I TED wyróżnia
się wysoką zawartością tłuszczu w nasionach
oraz, podobnie
jak pozostałe
odmiany marki
Dekalb, podwyższoną odpornością na pękanie
łuszczyn i osypywanie się nasion.
Średniowcześnie wznawia wegetację na wiosnę. Jest wczesna
w kwitnieniu i średniowczesna
w dojrzewaniu. Nie wylega.
Może być polecana do siewów w opóźnionym terminie
agrotechnicznym.
Odmiana DK EXIMA – charakteryzuje się najwyższym
i stabilnym plonowaniem,
potwierdzonym w Badaniach
Rozpoznawczych COBORU w roku 2019 wynikiem
118% wzorca (4,61 t/ha), co
uplasowało tę odmianę na
pozycji nr 1 spośród 53 odmian, testowanych w 15 lokalizacjach w całej Polsce.
DK EXIMA ma bardzo dobry wigor jesienny. Nie wykazuje tendencji do elongacji
szyjki korzeniowej jesienią, co
przekłada się na doskonałą zimotrwałość. Charakteryzuje
się bardzo wysoką zdrowotnością roślin (sucha zgnilizna
kapustnych, zgnilizna twardzikowa i werticilioza), co zostało potwierdzone zarówno
wewnętrznymi, jak i oficjalnymi badaniami COBORU.
DK EXIMA nie wylega,
wcześnie dojrzewa i posiada
podwyższoną odporność na
pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion. Dodatkowym
atutem jest wysoka zawartość
tłuszczu w nasionach, co pozwala uzyskać wyższą cenę za
zebrany plon.
Wszystkie odmiany Dekalb
zostaną zaprawione zaprawą
Scenic Gold. Nowości DK EXIMA i DK EXCITED, oprócz
ochrony przed chorobami

grzybowymi, będą chronione również przed szkodnikami innowacyjnym produktem
Buteo Start.
Zaprawa Scenic Gold –
powstała z myślą o profesjonalnym zaprawianiu nasion
rzepaku, aby zapewnić roślinom ochronę od najwcześniejszych faz rozwoju. Jest to
zaprawa fungicydowa, chroniąca rzepak ozimy i jary przed
chorobami, występującym we
wczesnym okresie rozwoju roślin. Starannie dobrany skład
preparatu - połączenie dwóch
substancji aktywnych: fluopilkolidu i fluoksastrobiny - daje
szerokie spektrum zwalczania
chorób grzybowych. Zakres
działania preparatu obejmuje:
zgorzele siewek (powodowane
przez grzyby Phoma lingam,
Alternaria spp, Rhizoctonia solani), suchą zgniliznę
kapustnych, czerń krzyżowych i mączniaka rzekomego krzyżowych. Scenic Gold
wykazuje dwa mechanizmy
działania: aktywność układową i wgłębną.
Zaprawa Buteo Start – innowacyjna w ochronie roślin
rzepaku przed kluczowymi
szkodnikami wczesnego okresu rozwoju. Flupyradifuron to
nowa substancja chemiczna,
nie występująca dotąd w żadnej innej zaprawie na świecie.
Inspiracją dla stworzenia produktu był naturalnie występujący związek – stemofolina
(pochodząca z azjatyckiej rośliny Stemona japonica).
Flupyradifuron oddziałuje
selektywnie na określone gatunki szkodników. W zakresie
rejestracji środka znajdują się
pchełki ziemne, pchełka rzepakowa oraz śmietka kapuściana.
Zwalczając szkodniki, produkt
wpływa na prawidłowe wschody rzepaku, zapewniając plantatorom niezawodne wsparcie
w zwalczaniu specyficznych
szkodników. Buteo Start
spełnia wysokie europejskie
standardy bezpieczeństwa
środowiska, uwzględniając
wszystkie owady pożyteczne,
nie tylko zapylacze.
Zarówno Buteo Start, jak
i Scenic Gold zostały przetestowane co do możliwości
przechowywania, wykazując
brak znaczącego opóźnienia
wschodów lub obsady na odmianach testowanych krótko
po zaprawianiu oraz po roku
przechowywania.
Źródło: Biuro prasowe Bayer
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Sukces uprawy rzepaku to wypadkowa wielu czynników.

Odpowiedniej jakości kwalifikowany materiał siewny jest
podstawowym czynnikiem
determinującym uzyskanie
satysfakcjonujących plonów
– wysokich i charakteryzujących się dobrymi parametrami
jakościowymi. Sukces uprawy
rzepaku to wypadkowa takich
czynników jak: przebieg warunków pogodowych, staranna agrotechnika oraz dobrze
dobrana odmiana. Stosowanie
najwydajniejszych technologii uprawy z wykorzystaniem
najbardziej skutecznych i efektywnych nawozów i środków
ochrony oraz z użyciem najlepszego sprzętu nie przyniesie wymiernych efektów, gdy
do produkcji wybierzemy
nieodpowiedniej jakości nasiona. W uprawie rzepaku,

świadomość producentów,
co do słuszności wymiany
materiału siewnego jest dość
wysoka. Różne źródła podają odmienne informacje, ale
przyjąć można, iż ponad ¾
nasion rzepaku wysiewanych
w naszym kraju to kwalifikowany materiał siewny. Jednak
kwalifikat kwalifikatowi nie
jest równy.
Priorytetem firm nasiennych
jest opracowanie wysokoi wiernie plonujących odmian
zgodnych z potrzebami i wymaganiami rolników. Oferowany przez nie materiał siewny
powinien być dostosowany do
lokalnych warunków uprawowych. Duże firmy hodowlane
posiadają rozbudowane działy
badań i rozwoju, które zajmują
się dostosowaniem oferowanych odmian do warunków
produkcyjnych konkretnych
regionów.
Coraz większego znaczenia
nabiera także hodowla odpornościowa. Na rynku dostępne
są już odmiany tolerancyjne na
suchą zgniliznę kapustnych,
kiłę kapusty czy wirusa żółtaczki rzepy. Hodowcy pracują

również nad ulepszeniem profilu kwasów tłuszczowych oleju
rzepakowego, aby uczynić go
odpowiednim dla specyficznych zastosowań w żywieniu i przemyśle. Celem jest
stworzenie odmian o niskiej
zawartości kwasu linolenowego (redukcja z 10% do 3%),
wysokiej zawartości kwasu
oleinowego (wzrost z 60% do
ponad 75%) i niskiej zawartość
nasyconych kwasów tłuszczowych (redukcja z 8% do 5%).
Zaolejenie nasion od ubiegłego roku jest szczególnie istotne. Wskutek niekorzystnego
przebiegu warunków pogodowych, poziom zawartości
tłuszczu w nasionach rzepaku
był na tyle niski, że punkty
skupu zaczęły uzależniać od
jego poziomu cenę. Zawartość
tłuszczu w nasionach zaczyna
nabierać znaczenia i przekładać się na rentowność produkcji. Plon tłuszczu to iloczyn
plonu nasion oraz procentowej
zawartości tłuszczu w suchej
masie nasion. Z tych dwóch
czynników ważniejszym, decydującym w większym stopniu o plonie tłuszczu jest plon
c.d. art. na str. 10

REKLAMA

RZEPAK OZIMY

ODMIANY ZAPROJEKTOWANE
Z MYŚLĄ O POLSKIM ROLNIKU
115% wzorca (PDO COBORU 2019)
Nr 1 plonowania w 2019
wśród odmian populacyjnych

Plonuje lepiej niż połowa odmian
mieszańcowych w Polsce!

Rewelacyjne plony
Wysoka zimotrwałość
Idealnie przystosowany do
polskich warunków uprawy

Doskonała zimotrwałość
Niskie wymagania glebowe
Wysokie plony w całym kraju

Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR

99-307 Strzelce, ul. Główna 20

Biuro handlowe:
tel. 24 356 69 04, tel. 24 356 69 05, strzelce@hr-strzelce.pl

www.hr-strzelce.pl

facebook.com/hrstrzelce

Przedstawiciele regionalni:
696 056 514

662 202 376

660 408 159

603 101 690
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c.d. art. ze str. 9

nasion, ponieważ zawartość
tłuszczu nie zmienia się w tak
dużym zakresie.
Celem koncernów hodowlanych jest dostarczanie nasion zgodnych z potrzebami
i wymaganiami europejskich
rolników. W renomowanych
firmach nasiennych po ukończeniu procesu hodowli nowe
odmiany trafiają do działu zajmującego się testowaniem nowych produktów w warunkach
rolniczych. Testy przeprowadzane w różnych warunkach
glebowych i klimatycznych
pozwalają uzyskać gwarancję
dobrania najwyższej jakości
odmian przeznaczonych do
komercyjnego zastosowania.
Produkcja materiału siewnego
w dużych firmach podlega rygorystycznej kontroli jakości
na każdym etapie tego procesu,
co ma zapewnić możliwie najwyższe standardy, obejmujące
na przykład właściwy poziom
zdolności i siły kiełkowania
nasion. Dodatkowo wybierając kwalifikowany materiał
siewny od dużego, producenta
mamy pewność, iż zostanie on
odpowiednio zabezpieczony.
Normą jest użycie skutecznych
fungicydów i insektycydów
w procesie zaprawiania materiału siewnego.
REKLAMA

ra została w tym roku zarejestrowana w Polsce przez jedną
z dużych firm nasiennych jest
DK Excited. Łączy ona w sobie bardzo wysoki potencjał
i stabilność plonowania oraz
wysoką zawartość tłuszczu
w nasionach, ale najbardziej
innowacyjną jej cechą jest
tolerancja na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). Nasiona tej
odmiany będą kompleksowo
zaprawione zaprawami nasiennymi: insektycydową Scenic
Gold oraz nowością rynkową
– produktem owadobójczym
Buteo Start.
W przypadku wielu środków
do produkcji rolnej nie zawsze
jest uzasadnione korzystanie
z topowych rozwiązań. Jednak
materiał siewny, którego jakość
determinuje wysokość i jakość
plonu, warto wybierać starannie
i korzystać z oferty firm hodowlanych, które gwarantują najwyższe
standardy. Takimi podmiotami
są renomowane firmy nasienne,
które dysponują zapleczem naukowo-badawczym, technicznym
i rozwojowym, pozwalającym
im na wprowadzanie na rynek
wydajnych i tolerancyjnych na
różne czynniki stresowe, przede
wszystkim na choroby, nowoczesnych odmian.
Anna Rogowska

czerwiec 2020 r. | Raport Rolny

Magazynowanie nasion rzepaku

Magazynowanie nasion oleistych, zwłaszcza rzepaku, stwarza znacznie
większe ryzyko niż ziarna zbóż.
Rzepak, ze względu na
swój skład chemiczny, który
może powodować powstanie
niekontrolowanych i niekorzystnych reakcji chemicznych
oraz rozwoju szkodliwej mikroflory jest podatny na zmiany jakościowe. Wpływa to na
ilościowe i jakościowe wyniki
przetwórstwa.
Nasiona rzepaku po zbiorze,
w zależności od metody zbioru
i pogody w okresie żniw mają
wilgotność w przedziale od
7% do 20%.
Z zasady w świeżo zebranym z pola rzepaku znajduje
się pewna ilość nasion rzepaku
niedojrzałego, poza tym zawiera on często nasiona chwastów.
Zarówno niedojrzałe nasiona
rzepaku, nasiona chwastów
i zielone cząstki łodyg oraz
łuszczyny podnoszą znacznie średnią wilgotność nasion
utrudniając m. in. przebieg
procesu suszenia. Występujące
w rzepaku nasiona chwastów,
które zawierają mało oleju (6,710,6%), natomiast duże ilości
chlorofilu (nawet 1388 g/kg

oleju), a czasami dużo wolnych kwasów tłuszczowych,
utrudniają procesy rafinacyjne.
Dodatkowo, niektóre nasiona
chwastów zawierają substancje trujące niedopuszczalne
w paszy.
Czyszczenie
Czyszczenie nasion rzepaku powinno być prowadzone
przed jego zmagazynowaniem
tj. bezpośrednio po zbiorze,
a czasami dodatkowo po
jego wysuszeniu w suszarni
termicznej. Proces ten ma zapewnić zachowanie wysokiej
jakości technologicznej nasion.
Stopień czystości, do jakiej
nasiona powinny być oczyszczone zależy od ich przeznaczenia. Nasiona przeznaczone
na siew muszą odpowiadać
szczególnym wymaganiom
jakościowym, przede wszystkim powinny odznaczać się
odpowiednimi właściwościami biologicznymi i określoną zdolnością kiełkowania
(95, 85, 75 odpowiednio dla
klasy jakości I, II i III). Odpowiednio zawartość nasion
czystych powinna wynosić:
98, 98, 97%. W materiale
siewnym nie może być nasion chwastów, niepożądane są
nasiona porośnięte, niedorozwinięte i połamane, gdyż powodują one obniżenie plonów.
Suszenie
Nasiona rzepaku zbierane
w polskich warunkach mają
wilgotność od 11% do 20%,
a w ekstremalnych sytuacjach
– przy długotrwałych opadach
– zdarza się, że jest wyższa.
Stąd też konieczność obniżenia wilgotności do poziomu
bezpiecznego z punktu widzenia przechowywania (wg
PN poniżej 7%). Suszenie jest,
więc operacją o podstawowym
znaczeniu, której odpowiednie wykonanie gwarantuje
dobrą jakość surowca i śruty
poekstracyjnej.

Istnieje duża różnorodność
rozwiązań konstrukcyjnych
suszarni stosowanych do suszenia nasion rzepaku. Różnią
się one budową i dzielą na suszarnie: komorowe, kolumnowe, bębnowe oraz suszarnie:
grawitacyjne różniące się zasadą działania, a w zależności
od wewnętrznej zabudowy:
daszkowe, żaluzjowe i inne.
Odróżnia się również suszarnie wysoko-temperaturowe,
które charakteryzują się m.
in. dużą szybkością suszenia
w porównaniu do suszarni
nisko-temperaturowych.
Typ suszarni ma duże znaczenie ze względu na jakość
nasion po suszeniu, istotna
jest, bowiem temperatura, do
jakiej nagrzewają się nasiona.
Sprawdzianem prawidłowo
przeprowadzonego procesu
suszenia jest zachowanie po
suszeniu żywotności nasion
tj. energii i zdolności kiełkowania. Nasiona zachowujące
wysoką żywotność, wykazują
wysoką jakość i pełną przydatność do przerobu na olej.
Warunkiem zachowania żywotności nasion jest dobranie odpowiednich parametrów
procesu suszenia - temperatura
poniżej 43oC, którą można
nieznacznie podwyższyć, gdy
wilgotność początkowa nasion
jest niższa niż 11%. Dopuszczalne temperatury powietrza
i nasion rzepaku suszonych
w suszarce daszkowej w zależności od wilgotności przedstawia poniższa tabela.
Magazynowanie
Intensywność procesów biochemicznych i chemicznych,
zachodzących w nasionach,
uzależniona jest zarówno
od stanu nasion, jak i od
warunków w jakich są przechowywane. Podwyższenie
temperatury przechowywania z 15 do 25oC, czterokrotnie przyspiesza przemiany

biochemiczne zachodzące
w przechowywanych nasionach, podczas gdy zwiększenie wilgotności z poziomu
6-7% do 9%, ośmiokrotnie
przyspiesza przemiany biochemiczne. Dlatego też podczas przechowywania, zdrowe
i właściwie zebrane nasiona
powinny być zabezpieczone
przed zmianami temperatury i wilgotności oraz barwy
i składu chemicznego. Zmiany
temperatury i wilgotności powodują ponadto zgrzewanie
się nasion, co objawia się dużymi stratami zarówno w części
tłuszczowej jak i w składnikach nietłuszczowych.
Procesem ograniczającym
efekt powstawania różnic
temperatur i wilgotności
w składowanych nasionach
jest aktywna wentylacja.
G łównym parametrem
procesu aktywnej wentylacji jest wartość natężenia
przepływu powietrza, która powinna być dobrana do
wilgotności nasion i czasu
wentylacji. Niejednokrotnie
w praktyce nasiona przewietrzane są przy zastosowaniu
zwykłych wentylatorów powietrzem atmosferycznym.
W przypadku nieumiejętnego prowadzenia tego procesu istnieje ryzyko nawilżenia
nasion w wyniku dążenia do
stanu nowej wyższej wilgotności równowagowej. Najlepsze warunki do chłodzenia
nasion (prowadzenia aktywnej wentylacji) powietrzem
atmosferycznym występują
we wrześniu i październiku.
Latem chłodzenie jest możliwe tylko nocą. Silosy należy
zatem systematycznie kontrolować, szczególnie w okresie
występowania wysokich temperatur. Proces ten jest ściśle
uzależniony od wilgotności
względnej i temperatury powietrza otaczającego.

Dopuszczalne temperatury podczas suszenia nasion rzepaku.
Wilgotność
nasion %

Maksymalna temperatura °C
powietrze

nasiona

Wilgotność
nasion %

Maksymalna temperatura °C
powietrze

nasiona

Nasiona rzepaku na siew
/suszarki daszkowe/

Nasiona rzepaku do przetwórstwa
do 10

85

62

do 17

65

40

15

83

56

19

55

35

20

80

52

25

75

48

Dr inż. Lesław Janowicz
Ekspert PZPRZ
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Wapnowanie pod rzepak w obliczu suszy
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Rzepak ozimy jest jedną z najbardziej wymagających roślin uprawnych.
Plonowanie rzepaku i jakość wytworzonych nasion
zależy od wielu czynników,
na które składają się m. in.
warunki pogodowe, kompleks glebowy, stanowisko
w zmianowaniu, uprawa roli,
odmiana, ochrona roślin oraz
nawożenie. Niestety coraz
częściej czynnikiem decydującym o plonowaniu rzepaku i innych roślin uprawnych
jest pogoda, a właściwie zbyt
mała ilość opadów atmosferycznych lub nierównomierne
ich występowanie w okresie
wegetacji. W związku z powyższym, ażeby minimalizować
wpływ niekorzystnych anomalii występujących w trakcje
wegetacji, należy przestrzegać
wszystkich zaleceń agrotechnicznych. Pominięcie lub opóźnienie jakiegoś zabiegu może
skutkować obniżką plonu bądź
jakości nasion.
Na czynniki pogody nie
mamy wpływu, więc priorytetem w działaniach rolnika
powinna być optymalizacja
czynników agrotechnicznych

m.in. kontrola i ewentualna
korekta odczynu gleby. Rzepak źle znosi kwaśny odczyn,
dlatego niezbędne jest uregulowanie pH do poziomu od
6,5 do 7,0, minimum to pH
6,0. Warunki takie są niezbędne do wytworzenia przez roślinę dużego, silnego systemu
korzeniowego. Zdrowy i dobrze rozbudowany system korzeniowy zapewnia sprawne
pobieranie wody i składników
pokarmowych z gleby, dzięki
czemu roślina lepiej znosi okresowe niedobory wilgoci w glebie. Rzepak charakteryzuje się
również dużymi wymaganiami
pokarmowymi względem wapnia. Na wytworzenie jednej
tony nasion potrzebuje ponad
40 kg CaO. Tak więc wapnując
pole wnosimy do gleby także
wapń, który jest niezbędnym
składnikiem pokarmowym
rośliny.
Kiedy wapnować pod rzepak
Wiemy już, że rzepak nie
znosi kwaśnego odczynu gleby,
dlatego też priorytetem jest
uregulowanie go znacznie

wcześniej. Oznacza to, że
wapnowanie wykonujemy
najpóźniej pod przedplon rośliny wrażliwej. Jest to o tyle
istotne, gdyż zmiana odczynu gleby dokonuje się powoli i trwa zazwyczaj od 1 do
2 sezonów wegetacyjnych. Na
tempo zmian ma wpływ wiele
czynników m. in. wyjściowe
pH, rodzaj i dawka zastosowanego wapna, a także przebieg
pogody w trakcje wegetacji –
do przeprowadzenia procesu
odkwaszania niezbędna jest
woda. Jak wskazują badania
prowadzone przez IUNG-PIB
zmiany klimatyczne nasilające
się w ostatnich latach prowadzą do niekorzystnych zmian
stosunków wodnych w glebie.
W efekcie, w ostatnich trzech
latach (2017-2019), aż dwukrotnie w Polsce wystąpiła
susza rolnicza i odnotowano
znaczące spadki plonów z tego
tytułu. Dlatego też nie ma powodów by zwlekać z wapnowaniem do czasu siewu rzepaku,
im wcześniej zaczniemy działać tym lepiej przygotujemy

optymalne stanowisko dla
uprawianej rośliny.
Podstawą podejmowania
decyzji o wapnowaniu, jak
również stosowaniu innych
nawozów powinny być analizy chemiczne próbek glebowych. Tylko na podstawie
aktualnych wyników badań

(a przyjmuje się, że ich ważność wynosi 4 lata) możemy
formułować odpowiednie zalecenia nawozowe. W sytuacji
gdy wraz z niskim odczynem
gleby zostanie stwierdzona
bardzo niska lub niska zawartość magnezu, warto rozważyć aplikację wapna w postaci

Dr Piotr Ochal
IUNG – PIB Puławy

Tabela 1. Dawka wapna w zależności od kategorii agronomicznej i potrzeb wapnowania w tonach CaO/ha
Rodzaj gleby
Potrzeby
wapnowania

bardzo lekkie

lekkie

średnie

ciężkie

pH

dawka

pH

dawka

pH

dawka

pH

dawka

Konieczne

do 4,0

3,0

do 4,5

3,5

do 5,0

4,5

do 5,5

6,0

Potrzebne

4,1-4,5

2,0

4,6-5,0

2,5

5,1-5,5

3,0

5,6-6,0

3,0

Wskazane

4,6-5,0

1,0

5,1-5,5

1,5

5,6-6,0

1,7

6,1-6,5

2,0

Ograniczone

5,1-5,5

-

5,6-6,0

-

6,1-6,5

1,0

od 6,6

1,0

(źródło: IUNG)
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magnezowo-tlenkowej (na
glebach ciężkich, średnich), na glebach lżejszych
powinno to być wapno
magnezowo-węglanowe.
Dawki wapna
Dawkę wapna określa się
na podstawie ustalonych dla
danej gleby klasy potrzeb

wapnowania, które wynikają z odczynu i przynależności
do określonej kategorii agronomicznej. Przy wapnowaniu
koniecznym dawki wapna wahają się od 3,0 do 6,0 t CaO/
ha, potrzebnym od 2,0 do 3,0 t
CaO/ha, wskazanym od 1,0 do
2,0 t CaO/ha i ograniczonym

do 1,0 t CaO/ha (Tab.1). Przedsiewnie nie zaleca się stosować
więcej niż 0,5 t CaO/ha, taka
ilość nie zmieni pH gleby, ma
jedynie na celu podtrzymanie
aktualnego stanu.
Na odkwaszanie gleby czy
zapobieganie jej zakwaszeniu należy zawsze patrzeć

w perspektywie zmianowania, tzn. następstwa roślin po
sobie. Nawozy wapniowe stosuje się zawsze pod przedplon,
po którym przyjdzie w zmianowaniu roślina najbardziej
wymagająca pod względem
odczynu gleby, przykładowo rzepak, buraki cukrowe,

lucerna czy jęczmień. Dzięki
takiemu postępowaniu proces
odkwaszania przebiega znacznie sprawniej i nie musimy się
martwić, że nie zdążymy na
czas przygotować optymalnych
warunków. Jest to szczególnie
istotne, gdyż na przykładzie
ostatnich lat widać, że coraz

częściej uprawom może zagrażać susza. Pamiętajmy, że
wytworzenie właściwego systemu korzeniowego rzepaku jest
możliwe tylko w warunkach
optymalnego odczynu gleby.

Uprawa pola pod rzepak ozimy w obliczu suszy
Wybór technologii uprawy, w dużym stopniu, zależy od kondycji pola i warunków pogodowych.

Zmniejszanie głębokości
wykonywania zabiegów uprawowych oraz intensywności
oddziaływania elementów roboczych narzędzi i maszyn na
rolę sprzyja ograniczaniu strat
wilgoci. Intensywność uprawy
roli staje się obecnie jednym
z ważniejszych czynników branych pod uwagę przy ochronie
gleby w regionach zagrożonych
erozją, na terenach wrażliwych
na nadmierne zagęszczanie czy
w warunkach niedoboru wody.
Uprawa tradycyjna
W warunkach krajowych,
nadal jest stosowana tradycyjna technologia uprawy rzepaku
ozimego, w skład której wchodzą uprawki pożniwne, orka
siewna i uprawa przedsiewna.
W latach o niesprzyjających
warunkach pogodowych związanych z brakiem wilgoci,
trzeba dążyć do ograniczania
wyparowywania wody z warstwy ornej pola. Dlatego też
niezależnie od stosowanego
systemu uprawy roli, pierwszym zabiegiem powinno być
wykonanie uprawy pożniwnej agregatem ścierniskowym
np. kompaktową broną talerzową zagregowaną z wałem
rurowym lub oponowym.
Wykonywana na głębokość
5-8 cm podorywka jest zabiegiem, który chroni glebę
przed utratą wody oraz pobudza osypane nasiona chwastów i rośliny przedplonowej

do kiełkowania. Ilość zatrzymanej wody w glebie będzie
tym większa, im szybciej zostanie wykonana uprawa po
zbiorze roślin schodzących
z pola latem. Rzepak jest rośliną głęboko korzeniącą się
i wymaga starannej uprawy
roli. W warunkach niedoboru wilgoci, orkę siewną warto
spłycić i nie orać głębiej niż
na 20 cm i najlepiej jest ją wykonać po pełnych wschodach
nasion rośliny przedplonowej
i chwastów. Zazwyczaj jest to
po 2-3 tygodniach od uprawy ścierniska lub podorywki.
Orka powinna być wykonana
przed siewem na co najmniej
15 dni na glebach średnich
i 20 dni na glebach cięższych
w celu dobrego odleżenia się.
Jest wtedy też czas na wzejście chwastów i skuteczne ich
zwalczenie zabiegiem uprawy
przedsiewnej. Jeżeli terminy
uległy opóźnieniu i do siewu
pozostało mniej czas, to orkę
należy wykonać pługiem zagregowanym z wałem Campbella albo innym wałem
o działaniu wgłębnym. Pozwala to przyspieszyć osiadanie się
roli. Po orce siewnej nie należy
pozostawić pola w ostrej skibie, ponieważ rola się zbryla
i traci bezużytecznie wodę.
Doprawienie roli do siewu na glebach na których
jest uprawiany rzepak, najlepiej jest wykonać biernym

agregatem uprawowym. Dopasowany do warunków polowych agregat uprawowy
umożliwia przygotowanie
roli do siewu w jednym przejeździe, co będzie ograniczało
przesuszanie wierzchniej warstwy pola. Zęby spulchniające
powinny być rozmieszczone
na ramie stosunkowo gęsto,
tak aby odstęp pomiędzy ich
śladami mieścił się w przedziale 5-10 cm. Uprawa pod
rzepak ozimy jest płytka – do
4 cm więc zagęszczenie zębów
powinno być duże, ponieważ
im płycej jest ona wykonywana, tym gęściej należy rozmieścić elementy spulchniające.
Jeśli w narzędziu nie można
zagęścić zębów, to warto na
nich zamontować gęsiostopki.
Takie rozstawienie zębów zagwarantuje uzyskanie podczas
przejazdu roboczego w miarę
równe podcięcie warstwy roli
i uzyskanie równego podłoża,
co będzie stwarzało jednakowe warunki do kiełkowania
drobnych nasion rzepaku
ozimego. Doprawianie przedsiewne agregatami powinno
odbywać się z prędkościami,
przy których w danych warunkach glebowych uzyskujemy
strukturę gruzełkowatą – najczęściej powyżej 8-9 km/h.
Jeżeli prędkości będą zbyt
małe, to pogorszeniu ulegnie
jakość pracy i wówczas trzeba
się będzie liczyć z dodatkowym przejazdem, co będzie
niepotrzebnie przesuszało rolę.
Stosowanie zbyt dużych prędkości może z kolei prowadzić
do nadmiernego zniszczenia
struktury oraz rozpylenia gleby. Wykorzystanie do uprawy
przedsiewnej agregatu aktywnego będzie uzasadnione na
przesuszonych ciężkich glebach gliniastych. W takim
przypadku najlepiej będzie
zastosować bronę wirnikową
zagregowaną z siewnikiem aby
przygotowanie roli i siew wykonać w jednym przejeździe.
Zaletą bron wirnikowych jest
możliwość szerokiej regulacji

efektu pracy poprzez zmianę
prędkości obrotowej wirników
lub prędkości roboczej, dzięki
czemu można uzyskać właściwą strukturę roli niezależnie
od warunków panujących na
danym polu.
Uprawa pasowa
Jednym ze „sposobów na
suszę” może być zastosowanie
uprawy pasowej, która jest już
w Polsce praktykowana przy
siewie rzepaku ozimego. Prowadzone w ostatnich latach
krajowe badania dowodzą, że
rzepak ozimy dobrze reaguje na
uproszczenia w uprawie roli,
a wykonanie uprawy pasowej
w warunkach suszy okazywało się korzystnym rozwiązaniem. W tym systemie rola
jest uprawiana tylko w strefie rzędu, gdzie jest głęboko
spulchniona, napowietrzona i następnie umieszczane
są w niej nasiona. Głębokie
spulchnianie odbywa się bez
wykonywania odwracania
roli i jej mieszania. W związku z tym, nie następuje przemieszczanie gleby ku górze
i wydobywanie jej wilgotnych
porcji na powierzchnię. Pomiędzy spulchnionymi pasami
pozostawiane są nieuprawiane
międzyrzędzia, które są pokryte resztkami roślinnymi, co
znacznie ogranicza parowanie
wody i erozję. Podczas jednego przejazdu roboczego może
być jednocześnie wykonywana
uprawa, zlokalizowane nawożenie mineralne i siew nasion.
Uprawa w technologii pasowej może być wykonywana
w dwu różniących się wariantach. W pierwszym wariancie w odstępach czasowych są
wykonywane dwa oddzielne
zabiegi. W pierwszym zabiegu wykonywana jest uprawa
pasów roli. W drugim zabiegu
w tak przygotowane wcześniej
pasy wysiewane są nasiona
i nawozy mineralne. W drugim wariancie wykonywany
jest jeden zabieg specjalnym
agregatem, który wykonuje uprawę spulchniającą,

nawożenie mineralne i siew
nasion. Obecnie ten wariant
jest stosowany coraz częściej,
ponieważ nie występują w nim
trudności z precyzyjnym wykonaniem drugiego przejazdu
w śladach wcześniej spulchnionych pasów. W jednym przejeździe roboczym łatwiej też
jest wysiewać nasiona roślin
uprawianych w wąskiej rozstawie rzędów np. zbóż, roślin strączkowych czy rzepaku.
Dostępne na rynku maszyny
pozwalają podczas jednego
przejazdu nie tylko uprawić
pasy roli, wprowadzić do gleby nawozy mineralne i wysiać
nasiona, ale mogą też rozprowadzić w strefie rzędów granulaty pestycydów czy nawozów
specjalnych. Nawozy mineralne mogą być wprowadzane
do gleby na jedną głębokość
np. kilkunastu centymetrów
lub na dwie głębokości: bliżej nasion (5-12 cm) i głębiej
(18-25 cm). Dzięki stosowaniu
dwupoziomowego nawożenia,
rośliny w początkowych fazach
wzrostu są lepiej zaopatrywane w składniki pokarmowe.
Z kolei nawozy umieszczone
głębiej zapewniają ciągły dostęp do składników w okresie późniejszym i korzystnie
wpływają na rozwój systemu
korzeniowego. Sekcje wysiewające w dostępnych na rynku
maszynach mogą wysiewać
nasiona w jednym rzędzie,
dwóch rzędach lub pasowo.
Podstawowym elementem
roboczym maszyn do uprawy
pasowej jest dłuto, które ma
za zadanie spulchnienie roli
w zależności od potrzeb do
głębokość około 35 cm. Jednocześnie w śladzie dłuta umieszczany jest nawóz mineralny.
Powstała szczelina jest zamykana przez wał oponowy. Kolejnym elementem roboczym
jest redlica wysiewająca, która
pracuje dokładnie w śladzie
dłuta uprawowo-nawozowego.
Takie rozwiązanie daje dobre
warunki do rozwoju systemu korzeniowego rzepaku.

dr hab. Ireneusz Kowalik
UP Poznań
Nasiono jest umieszczane
w miejscu, w którym wykonano uprawę, a poniżej znajduje
się nawóz. Rozluźnienie gleby
oraz umieszczony w pobliżu
korzenia nawóz przyczyniają
się do bardzo dobrego rozwoju
systemu korzeniowego.
Oferta maszyn do uprawy
i siewu w technologii pasowej
w Polsce staje się coraz bogatsza. Maszyny te są dostępne
w ofercie zarówno krajowych
jak i zagranicznych producentów. Wadą tego rozwiązania jest
bardzo wysoka cena maszyn
i wysokie zapotrzebowanie na
moc, które do maszyny o szerokości 3 m wynosi od 200 do
250 KM. Dlatego też rolnicy gospodarujący na mniejszych powierzchniach użytków rolnych,
a chcący uprawiać rzepak ozimy
czy zboża w tej technologii będą
mogli skorzystać z dostępnych
na rynku usług. Cena wynajęcia
usługi uprawy pasowej waha się
do 300 do 380 zł netto/ha + paliwo. W przypadku, gdy koszty
paliwa ponosi usługodawca,
stawka wynosi od 380 do 430 zł
netto/ha. Większe stawki dotyczą uprawy na polach kilku
hektarowych, o nieregularnych
kształtach i na których znajdują
się przeszkody. Mniejsze stawki są stosowane przy usługach
na powierzchniach powyżej
50 hektarów.
System pasowy znajduje
coraz większe grono zwolenników, ponieważ dotychczasowa praktyka wykazała, że ten
sposób uprawy roli i siewu rzepaku zapewnia równomierne
wschody nasion w warunkach
niedoboru wilgoci.

Woda jest niezbędna do życia
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Susza to stres dla roślin i rolnictwa.

O tym, w jaki sposób susza oddziałuje na rolnictwo,
czy w czasie suszy wzrasta
ryzyko wystąpienia agrofagów oraz czy stosowanie
środków ochrony roślin jest
równie skuteczne, jak podczas
normalnego poziomu nawodnienia gleby – opowiada dr
hab. inż. Paweł K. Bereś, prof.
IOR – PIB, kierownik Terenowej Stacji Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin – PIB
w Rzeszowie.
Susza 2020 jest faktem i już
teraz szacuje się, że będzie
jedną z największych susz
w ciągu ostatnich 30 lat.
Czy o tej porze roku wpływ
suszy na tegoroczne uprawy
rolne jest jeszcze odwracalny?
Z punktu widzenia upraw
rolniczych wpływ suszy na
rośliny niestety nie zawsze
jest odwracalny po nadejściu
opadów. Wszystko zależy od
tego, jak długo trwały niedobory wody, w jakiej fazie
wegetacyjnej wystąpiły i czy
już wówczas wpłynęły na rozwój rośliny na tyle mocno, że
nawet pojawienie się opadów
nie spowodowało znaczącego
przyrostu plonu.
Woda jest roślinie potrzebna
do życia. Gdy jej zabraknie,
ograniczone są m.in. procesy przyrostu biomasy, gdyż
roślina ma utrudnione pobieranie składników pokarmowych. Rośliny oczywiście
w pewnym stopniu potrafią
bronić się przed suszą – w ich
organizmach mogą zachodzić
różne przemiany metaboliczne
związane ze stresem suszy (dla
roślin susza to sytuacja stresowa), a to z kolei może mieć
wpływ na ich dalszy rozwój,
jeżeli problem z niedoborem
wody będzie się pogłębiał.
Jak może się to objawiać
w uprawach rolniczych?

Niestety skutki widoczne są
już w tegorocznych uprawach.
W wielu regionach Polski rośliny uprawne, przede wszystkim
jare (zboża, rzepak, buraki),
borykały się z problemem
niedoboru wody, który był
związany z bezśnieżną, suchą zimą i brakiem zapasów
wody w glebie. W wielu sytuacjach uprawy te wschodziły
z opóźnieniem i nierównomiernie, zwłaszcza na glebach
lekkich. Majowe opady, choć
nieco wspomogły rośliny, były
zbyt krótkotrwałe, by możliwe
było odbudowanie zasobów
wodnych.
Możemy zatem stwierdzić,
że susza trwa nadal i w dodatku może się pogłębić wraz z nadejściem upałów. Co prawda
wówczas często występują też
opady nawalne, jednak z punktu widzenia upraw nie są one
korzystne, gdyż paradoksalnie, zwłaszcza jeśli ziemia
jest spieczona, nie nawadniają gleby w dostatecznym
stopniu, lecz spływają i tylko
niewielka ilość wody przenika
do gleby na głębokość większą
niż 10 cm. Uratować sytuację
może spokojny, jednostajny
i wielodniowy deszcz.
Jakie są skutki suszy dla
rolnictwa?
Susza to stres nie tylko dla
roślin, ale i dla całego rolnictwa. Jest to bowiem sytuacja, która wpływa na bardzo
wiele obszarów działalności
rolniczej. Po pierwsze z suszą
związane są straty finansowe
dla gospodarstw – wynikające
ze spadku poziomu plonów
i ich gorszej jakości. Po drugie – niższe plony oznaczają
mniejszą podaż paszy dla zwierząt. Po trzecie – pojawiają się
problemy z wywiązaniem się
z umów kontraktacyjnych.
Po czwarte – trzeba liczyć się

z większym ryzykiem pojawienia się chorób i szkodników
lubiących takie warunki oraz
z obniżeniem się skuteczności niektórych zabiegów chemicznej i biologicznej ochrony
roślin. W wielu przypadkach
konieczne będzie nawadnianie
pól, co wiąże się z dodatkowymi kosztami, m.in. zakupu
odpowiedniej aparatury, założenia studni głębinowych
lub deszczowni, a także z koniecznością przejścia całej
ścieżki urzędowej, związanej
z uzyskaniem odpowiednich
dokumentów i zezwoleń. Susza
nie jest też obojętna dla gleby.
W jaki sposób na nią
wpływa?
Życie w glebie zależy od
wilgotności. Przy jej niedoborach ograniczone może zostać
oddziaływanie wielu drobnoustrojów, które uczestniczą np.
w procesach próchnicotwórczych, w stymulacji wzrostu
roślin, albo rozkładaniu pozostałości środków ochrony
roślin. Ponadto susza zwiększa
degradację wietrzną i wodną
gleby. Coraz częstszym widokiem w okresie wiosennym są
np. zamiecie pyłowe, a spalona słońcem gleba (zwłaszcza jej wierzchnia warstwa
organiczna) po wiosennych
nawałnicach ulega szybkiemu wypłukaniu. Brak wody
w glebie utrudnia pobieranie
składników odżywczych, dlatego rośliny mogą wykazywać
niedobory pewnych makroi mikroskładników, nawet
pomimo tego, że zostały one
wprowadzone do gleby.
Wiele się słyszy o tym, że
susza to także problem całego
społeczeństwa. W jaki sposób
się to przejawia?
Mniejsza podaż surowców rolno-ogrodniczych na
rynku to oczywiście wyższe
ceny. Pamiętajmy, że problemy
z brakiem opadów są dotkliwe
nie tylko dla Polski, ale i całej
Europy, więc import nie zawsze pozwala utrzymać ceny
na akceptowalnym poziomie.
O tym, jak susza może diametralnie zmieniać choćby
ceny warzyw, np. cebuli czy
pietruszki, można się było
przekonać w ostatnich latach.
Wyższe ceny płodów rolnych
to z kolei wyższe koszty dla
przetwórstwa, więc wzrastają
ceny produktów przetworzonych, co każdy z nas odczuwa
w swoim budżecie domowym.

Bezpośrednio w rolników,
a pośrednio w konsumentów
płodów rolniczych uderza
również problem rosnących
cen materiału siewnego, którego produkcja jest mocno
skorelowana z odpowiednim
nawodnieniem.
Które rośliny w polskim
rolnictwie w największym
stopniu są wrażliwe na suszę?
Spośród roślin rolniczych
szczególnie narażone na wiosenną suszę są uprawy jare,
gdyż ozime – zwykle już dobrze zakorzenione – lepiej
wychwytują wodę z gleby.
Wśród upraw jarych w ostatnich latach szczególnie mocno
ucierpiały: zboża, ziemniaki,
buraki i kukurydza. Wiele
jednak zależało od regionu
(nie wszystkie województwa
w jednakowym stopniu były
dotknięte suszą), a także od
rodzaju gleby, stosowanych odmian oraz technologii upraw.
Czy susza wpływa też
na zagrożenie ze strony
agrofagów?
Susza wpływa negatywnie
na część organizmów szkodliwych, zasiedlających rośliny.
Jednak nie każdy gatunek reaguje spadkiem liczebności
i szkodliwości w takich warunkach. Na przykład chwasty,
w zdecydowanej większości
przypadków, w warunkach
suszy radzą sobie lepiej niż
rośliny uprawne. Tak reagują
np.: chwastnica jednostronna, komosa, zaślaz pospolity, palusznik krwawy, rdesty,
szczawik żółty, szarłat szorstki,
psianka czarna żółtlica, włośnice i inne.
Również niektóre szkodniki
lepiej się rozwijają, w dodatku
wysokie temperatury sprzyjają
rozwojowi dodatkowych pokoleń, np. u mszyc. Spośród
fitofagów (roślinożerców) z suszą dobrze radzą sobie: przędziorki, wciornastki, mszyce,
pchełki ziemne, skrzypionki
zbożowe, rolnice, piętnówki,
słonecznica orężówka, szarek
komośnik, zmieniki, skoczki
i wiele innych.
Czyli okres suszy pod
względem zagrożenia ze
strony agrofagów wcale nie
jest bezpieczny?
Nie. Często się uważa, że
aby doszło do porażenia roślin
przez patogeny, warunkiem
niezbędnym jest woda. Nie jest
tak do końca, gdyż niektóre
mikroorganizmy infekują

rośliny nawet przy niewielkiej
wilgotności. Przykładem takich patogenów są wirusy, ale
i grzyby chorobotwórcze wywołujące np.: głownie, mączniaka, czy też rdze. Musimy
też pamiętać, że wysokie temperatury podczas letniej suszy
mogą sprzyjać pojawieniu się
w Polsce nowych gatunków
agrofagów. Przykładem jest
słonecznica orężówka nalatująca okresowo do Polski, ale
także skoczek kukurydziany,
czy skośnik buraczany, które
już się pojawiły.
Co ważne – w warunkach
suszy połączonej z wysokimi temperaturami możliwe
są pewne zmiany w biologii
agrofagów. Zmieniają się terminy ich pojawów, a w konsekwencji optymalny czas ich
zwalczania. Niektóre agrofagi,
jak wspomniana mszyca, mogą
rozwijać dodatkowe pokolenia,
inne – jak stonka kukurydziana oraz omacnica prosowianka
na kukurydzy – pojawiają się
znacznie wcześniej niż dotąd.
Są także agrofagi wędrujące,
które przechodzą z uschniętych w czasie suszy roślin
(np. zbóż), na inne uprawy
(kukurydza). Takie zjawisko
obserwowaliśmy w 2019 roku,
kiedy chrząszcze skrzypionki
zbożowej masowo szukały alternatywnego dla zbóż pokarmu i pojawiły się na kukurydzy
w dotychczas nienotowanej
liczebności.
Czy długotrwała susza
może wpłynąć na skuteczność środków ochrony roślin
stosowanych w rolnictwie?
Niestety tak, w dodatku na
większość z nich. Nie wynika
to z tego, że preparaty źle sobie
radzą w takich warunkach, ale
np. z tego, iż rośliny uprawne –
będące w stresie suszy – mogą
wykazywać mniejszą wrażliwość na stosowane substancje
czynne. W czasie suszy następuje spadek jędrności tkanek
roślin, co może wpływać na
słabsze pobieranie związków
biologicznie czynnych wnoszonych przez zabieg ochronny
(zwłaszcza tych wnikających
do komórek i razem z sokami
krążących po całej roślinie).
Niektóre rośliny o większych
blaszkach mogą je zwijać
(aby ograniczyć transpirację
wody), a to oznacza mniejszą
powierzchnię chłonną liści,
a więc mniejszy obszar działania preparatu. Poza tym część

Dr hab. inż. Paweł K. Bereś,
prof. nadzw.
IOR – PIB,
Terenowa Stacja
Doświadczalna w Rzeszowie
Polski Związek Producentów
Kukurydzy w Poznaniu
roślin wytwarza więcej wosków powierzchniowych, co
także ogranicza skuteczność
wchłaniania środków ochrony roślin.
Jeśli gleba nie jest wilgotna,
w okresie wiosennym może
pojawić się problem z efektywnością działania herbicydów
doglebowych. Częściowo z pomocą przychodzą tu nowoczesne formulacje i substancje
dopełniające, tzw. wypełniacze, jednak w praktyce
zdarza się, że konieczne jest
powtórzenie zabiegu środkiem
nalistnym.
Nie można także zapominać
o tym, że chemiczne środki
ochrony roślin ulegają degradacji w glebie, m.in. pod
wpływem działania mikroorganizmów. Niestety susza
powoduje, że to działanie jest
wolniejsze. Taka sytuacja może
z kolei wpływać na płodozmian, a właściwie uniemożliwić jego planową realizację.
Część preparatów ochrony
roślin jest też wrażliwa na wysokie temperatury, więc w czasie upałów ich użycie nie jest
rekomendowane. Przykładem
są m.in. owadobójcze pyretroidy, skuteczne do 20oC. Niska
wilgotność gleby wpływa także na skuteczność działania
herbicydów doglebowych,
dlatego zdarzają się sytuacje,
że zabieg zwalczania chwastów należy powtarzać, ale już
preparatem nalistnym. Susza
może oddziaływać również na
biopreparaty, zwykle obniżając ich skuteczność. Nicienie,
preparaty mikrobiologiczne
zawierające grzyby oraz bakterie, np. owadobójcze, do efektywnego działania wymagają
bowiem wilgotności.
Rozmawiała: Andromeda Wróbel
Źródło: Nonoproblemo
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Jaki kształt ma zdrowie?
Owoce i warzywa, oprócz
smakowitego wyglądu, przyniosą także ukojenie naszym
narządom oraz wpłyną na poprawę stanu zdrowia.
Plaster pomidora wyglądem
przypominający dwie komory i dwa przedsionki serca,
cebula w przekroju to ogromne powiększenie pojedynczej
komórki organizmu, a seler naciowy do złudzenia kształtem
przypomina ludzkie kości. To
podobieństwo wcale nie jest
przypadkowe!
Agnieszka Piskała-Topczewska, dietetyk i ekspert kampanii
„Warzywa i owoce – na szczęście!” wyjaśni, co kryje się za
kształtem niektórych warzyw
i owoców oraz jakie składniki
w nich zawarte są cenne dla
naszego organizmu. Z kolei
Marcin Budynek, szef kuchni
i ambasador kampanii podpowie, jak dobrze wykorzystać ich
potencjał kulinarny, serwując
niebanalne przepisy do wypróbowania w zaciszu domowej
kuchni.
Marchew na dobre widzenie
Plasterek marchwi wygląda jak ludzkie oko – źrenica,
tęczówka i promieniste linie.
– Marchew swój soczyście
pomarańczowy kolor zawdzięcza beta-karotenowi, który
w organizmie przekształca
się w witaminę A. Witamina
ta niezbędna jest w procesach
prawidłowego widzenia. Niedobory witaminy A w codziennej
diecie przejawiają się problemami z widzeniem w ciemności,
tzw. „kurza ślepota” – mówi
Agnieszka Piskała-Topczewska.
– Marchew to powszechnie
stosowane warzywo w codziennej kuchni. Proponuję
zaserwować ją w formie makaronu – domowe spaghetti
z marchewki z ogrodowym
pesto to propozycja idealna
dla wszystkich – przekonuje
szef kuchni Marcin Budynek.
Seler naciowy na mocne kości
Seler naciowy wyglądem
przypomina ludzkie kości.
– Seler naciowy to skarbnica składników mineralnych –
ma najwięcej fosforu i wapnia
wśród warzyw korzeniowych.
Te dwa składniki mineralne warunkują prawidłową budowę
kości – zapewnia Agnieszka
Piskała-Topczewska.
Pomidor na spokojne serce
Pomidor, jak serce – ma cztery komory i jest czerwony.
– Zawarty w pomidorach
likopen, nadający charakterystyczną barwę ma silne
działanie antyoksydacyjne.
Skutecznie walczy z wolnymi
rodnikami, które powstają
również pod wpływem silnego

stresu mając negatywny wpływ
na pracę serca. Dodatkowo, likopen obniża stężenie tzw. złego cholesterolu, dzięki czemu
nie przyczepia się on do ścian
naczyń krwionośnych i tym
samym zapobiega miażdżycy.
Jest do doskonały sposób na
ochronę serca przed chorobą
wieńcową i zawałem – dodaje
ekspertka.
– Pomidor to prawdziwy król
w kuchni. Z pewnością każda
gospodyni docenia jego potencjał kulinarny. A co, gdyby podać go domownikom w nieco
odmienny sposób niż zwykle?
Zachęcam do wypróbowania
przepisu na pieczone pomidorki
koktajlowe z jogurtem i chipsami z bagietki – zachęca Marcin
Budynek.
Cebula na oczyszczenie
organizmu
Cebula ma kształt komórek
organizmu.
– Dzisiejsze badania pokazują, że związki zawarte w cebuli
biorą udział w usuwaniu odpadów ze wszystkich komórek
organizmu. To naturalny środek bakteriobójczy, pomaga
także produkować łzy. Nieodłącznym towarzyszem cebuli
jest czosnek, który wspomaga
eliminowanie odpadów i niebezpiecznych wolnych rodników – mówi ekspertka.
– Cebula jest niezbędna
w kuchni. Zaostrza smak potraw, nadaje im charakteru,
a także ma szerokie możliwości
wykorzystania – od konfitury
z do popularnej zupy cebulowej. Chętnie dodaję ją do jednej
z moich ulubionych gęstych
zup – kremu z pieczonej dyni
i marchwi z grzybami leśnymi.
Istna fuzja smaków i zapachów
– dodaje szef kuchni.
Rzodkiewka na piękne włosy
Rzodkiewka to mała główka
z dużymi, długimi i jędrnymi
liśćmi. Swoim kształtem przypomina ludzką głowę z bujną
czupryną.
– Zawarta w rzodkiewce
siarka jest niezbędna do prawidłowej budowy włóka włosa.
Jej odpowiednia ilość w diecie
ma wpływ na kondycję i wygląd włosów. Rzodkiewki są
również źródłem witamin C,
B6, kwasu foliowego oraz składników mineralnych – potasu,
miedzi, manganu i żelaza, które
umożliwiają prawidłową budowę i funkcjonowanie cebulek
włosa – mówi dietetyczka.
– Polecam dodać rzodkiewkę
do chłodnika z ogórka z miętą
i domową grzanką. Nie tylko
będzie pięknie wyglądać, ale
również pysznie smakować –
twierdzi Marcin Budynek.
Ogólnopolska kampania
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informacyjno-edukacyjna „Warzywa i owoce – na szczęście!”
sfinansowana jest ze środków
Funduszu Promocji Owoców
i Warzyw. Organizatorem
kampanii jest Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych.
Więcej informacji
o kampanii:
www.warzywaiwocenaszczescie.pl;
www.facebook.com/
warzywaiowocenaszczescie
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Wybór ciągnika do firmy usługowej
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Najczęściej wykorzystywaną maszyną w pracach usługowych jest ciągnik rolniczy.

Przy prowadzeniu usług dla
rolnictwa konieczna jest rzetelność wykonywanych prac,
co przekłada się bezpośrednio
na zaufanie rolników, a tym
samym na możliwość nawiązania dłuższej współpracy. Rolnicy zlecający wykonanie prac
firmie usługowej, oczekują
najczęściej wysokiej jakości,
krótkiego czasu wykonania,
transparentnego rozliczenia
się oraz ceny dopasowanej do
jakości zrealizowanej usługi.

Istotna jest również elastyczność pracy w momencie, kiedy
mamy do czynienia z zabiegami agrotechnicznymi, które
uzależnione są w dużej mierze
od pogody.
– Usługodawcom zależy
na pewno na braku przestoju podczas wykonywanej
pracy. Nie jest istotne, czy
będzie to praca kombajnem,
sieczkarnią czy ciągnikiem rolniczym. W takich przypadkach niska awaryjność maszyn

jest zdecydowanym atutem,
szczególnie kiedy rozliczamy
się za wykonane hektary pracy
w polu – mówi dr Barbara Raba-Przybylak z CLAAS Polska.
Najczęściej wykorzystywaną maszyną w rolnictwie
jest ciągnik rolniczy z różnymi typami przyrządów roboczych, czy przyczep w pracach
usługowych. Jakie wyzwania
czekają zatem usługodawców w przypadku tego typu
maszyn? Sprawdzamy to na
przykładzie firmy AgroVerifis, z miejscowości Wyrozęby Podawce, w województwie
mazowieckim.
– Nasza firma prowadzi
profesjonalne i kompleksowe usługi dla rolnictwa. […].
Obecnie posiadamy dziesięć ciągników przeznaczonych pod usługi, w tym aż
sześć marki CLAAS AXION:
810, 830, 850, 920 i dwa modele 950. Wszystkie z nich są
wyposażone w systemy GPS,
co pozwala na zaoszczędzenie
czasu oraz paliwa – komentuje Damian Komar, kierownik

Działu Usług w AgroVerifis,
i zwraca uwagę na aspekty,
które zdecydowały o wyborze
właśnie tego rodzaju maszyn.
Ważna jest kompaktowość
ciągnika dopasowana do najczęściej wykonywanych prac.
Przestronna kabina zapewnia
komfort operatora, który przebywa w niej przez wiele godzin
pracy. Bardzo łatwa obsługa
codzienna ciągnika umożliwia
szybkie i efektywne przygotowanie maszyny do realizacji
zlecenia. Satelitarny system
automatycznego prowadzenia
GPS PILOT zapewnia dokładność i jakość wykonania pracy
oraz wyższą wydajność i komfort. Sygnał korekcyjny RTK
NET umożliwia pracę z dokładnością 2-3 cm w każdym
miejscu w Polsce, bez potrzeby
posiadania stacji RTK. Dodatkowym atutem jest automatyka sekcji, która podczas siania
kukurydzy lub rozsiewania nawozów generuje dodatkowe
oszczędności dla usługodawcy.
Następne aspekty to niezawodność i bardzo szybka

usługa serwisowa, pozwalająca na ograniczenie przestojów
podczas pracy. Wiele wyzwań
technicznych może być rozwiązanych zdalnie, ponieważ
maszyny potrafią rozpoznać
usterkę i przekazać informację
do serwisu Dealera CLAAS,
który identyfikuje błąd i przygotowuje serwis do szybkiej
naprawy podczas pierwszego
przyjazdu do maszyny.
Wiele wyzwań technicznych można znaczenie
ograniczyć, przygotowując
operatorów do obsługi i pracy maszyną lub ciągnikiem.
Firma CLAAS Polska wraz
z Dealerami przeprowadza
cykle szkoleń dla operatorów
w Akademii CLAAS Polska
lub w siedzibie Dealera.
CLAAS Telematics to system
telemetryczny pozwalający na
pełną kontrolę floty maszyn.
Umożliwia on zlokalizowanie
ciągników, podgląd wykonywanych przejazdów maszyn oraz
analizę ich wydajności i zużycia
paliwa, co ma wpływ na cenę
i rzetelność wykonanej usługi.

Z kolei 365 FarmNet pozwala
na sprawne i automatyczne dokumentowanie wykonywanych
usług oraz zbieranie danych,
które można następnie wykorzystać do szczegółowych analiz.
Analizować można m.in. czas
pracy ciągników, maszyn współpracujących oraz pracowników.
Oba programy współpracują
ze sobą i zapewniają sprawną
kontrolę wykonywanych usług,
a tym samym przejrzyste rozliczenie z usługobiorcą.
– Współpraca z marką
CLAAS dała nam możliwość
zwiększenia swoich kompetencji oraz uzyskania istotnych
narzędzi, które zoptymalizowały pracę firmy. […] – dodaje
Damian Komar.
Wysoka jakość usługi oraz
krótki czas jej wykonania,
przejrzyste rozliczenie się,
cena dopasowana do jakości
zrealizowanego zlecenia, gwarantuje zadowolenie Klienta
i współpracę.
Źródło: CLAAS
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

REKLAMA

5,50 zł1
Nożyk CLAAS ORIGINAL.

286,46 zł2
Pas CLAAS SILVER LINE.

70,67 zł3
Filtr oleju silnikowego CLAAS ORIGINAL.

Oryginalne części zamienne CLAAS.
Wykonane na wymiar. Godne zaufania. Efektywne.
Wysoka jakość oryginalnych części zamiennych CLAAS zapewnia długotrwałą i bezawaryjną pracę Twojej maszyny.
Wysyłając sms ze swoim kodem pocztowym oraz dopiskiem CLAAS na nr 799 081 091 otrzymasz więcej szczegółów.4

claas.pl
Podane ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi brutto. Promocja ważna do 30.09.2020.
1
Cena dotyczy nożyka kosy o numerze katalogowym 0006112031. 2Cena dotyczy pasa napędowego SILVERLINE o numerze katalogowym 0001469050. 3Cena dotyczy filtra oleju silnikowego CLAAS o numerze katalogowym
0005459530.
4
Koszt sms zgodny z taryfą Twojego operatora. Wysyłając SMS, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych w postaci numeru telefonu przez CLAAS Polska Sp. z o.o. oraz Dystrybutorów CLAAS w Polsce w celu
marketingowym. W każdej chwili możesz wycofać zgodę poprzez bezpośredni kontakt z CLAAS wysyłając email na adres daneosobowe@claas.com.
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